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Algemeene informaatie
Land :

Nederland
N
(lland projectu
uitvoering: Se
enegal)

Naam vaan de organiisatie:

Stichting
S
Brig
ght Future fo
or Children

Contactp
personen:

John
J
van Heeel, voorzitterr 06‐5362348
85
Guido
G
Annaeert, secretaris 076‐571896
68 ‐ 06‐477088867

Contact adres:

Houtstraat
H
144, 6001SJ Weeert

Telefoon
nnummer:

06
0 53623485

E‐mail :

info@brightfu
utureforchild
dren.nl

Website :

https://www
h
w.brightfutureeforchildren..nl/

KvK:

71717463
7

Korte samenvatting project:
p

Het
H doel is o
om in de wijk
k Medina in Abéné
A
(Zuid
d Senegal) een
n dubbelstro
omige
lagere
l
schooll te bouwen omdat de hu
uidige lageree school van het
h dorp oveer
onvoldoende
o
e capaciteit beschikt
b
om aan
a de huidigge en verwachte
onderwijsvra
o
aag te kunneen beantwoorrden. Het prooject wordt in
i 3 fasen
gerealiseerd.
g
In deze fasee worden 2 klaslokalen
k
ggebouwd. In de volgendee twee
fasen
f
worden
n telkens 3 klaslokalen ge
ebouwd.

Bankdettails
Naam :

Rabobank
R

IBAN :

NL
N 89 RABO
O 0330517708
8

Rekeninghouder:

Stichting
S
Brig
ght Future fo
or Children, ………………
…………

Datum :

01‐06‐2018
0

Regio Casa
amance in Zuid Senegal, met aa
anduiding proje
ectlocatie Abénéé
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1. Naam
m van projeect.
SAAMA
A DEDA
Het project betreft dee bouw van 2 klaslokalen
n voor een la
agere school in
i de wijk M
Medina in Abé
éné, Senegal
e
en de veerscheping vaan gedoneerd
d scholmeub
bilair. Het project vormt de
d 1 fase van
n een meerja
arenproject
dat ondeer de noemerr “SAAMA DEDA”(“de
D
ttoekomst ma
aak je zelf”) wordt
w
uitgevvoerd.

2. Achteergrond van
n het projecct.
VOORFA
ASE: Persoonlijke betrok
kkenheid leid
dt tot persoo
onlijk initiatief.
De huidige voorzitteer van Stichtting Bright F
Future for Ch
hildren, John
n van Heel, bbezoekt al siinds 2003 elk
k
jaar het dorp Abéné in Zuid‐Senegal. Tijdeens een receent bezoek aan de lageere school van
v
het dorp
p
ool overvol w
was.
vertelde de directeurr dat de scho
Van elk leerjaar zijn er nu 2 klasssen met elk 60 à 70 kind
deren. Het aantal geboorrtes is de laa
atste jaren zo
o
sterk toeegenomen dat er veel meer
m
klassen nodig zijn om
o aan de explosief stijggende onderrwijsvraag tee
voldoen. Heet is volgens de
kunnen v
d voorschriiften niet mo
ogelijk om op
p de huidige locatie nog meer
m
klassen
n
te bouween.
Voorlopiig in hutten
n er geen geeld was om klassen
Ofschoon
k
te bo
ouwen heeft
de oudeerraad door de nood gedwongen to
och besloten
om in eeen andere wiijk een nieuw
we school tee starten. De
daarvoor aangestellde interim
m directeur kreeg de
opdrach
ht om de nieu
uwe locatie in
i te richten en op zoek
te gaan naar donateeurs voor de
e bouw van de vereiste
klaslokalen.
In afwacchting daarv
van werden door de wijjkraad voor
de klasssen van pallmbladeren hutten gem
maakt. Deze
bieden w
wel enige beescherming te
egen de fellee zon, maar
geenszin
ns goede leeeromstandigh
heden. De leeerkrachten
doen hu
un uiterste best om er ie
ets van te m
maken, maar
lang kan
n de situatie niet
n blijven duren.
d
Tijden
ns de lessen
kruipen soms schorp
pioenen en slangen
s
naarr binnen en
na elk reegenseizoen zijn de hutten zo verw
woest dat ze
opnieuw
w moeten wo
orden opgebo
ouwd.
Getroffen
n door de nijjpende situatie besloten JJohn en zijn
zonen S
Sem en Tim
m om zich voor
v
de bou
uw van de
benodigd
de klaslokaleen in te span
nnen en hierv
voor geld in
te zamellen. Om een
n start te kun
nnen maken
n organiseerd
den ze onde
er vrienden, familie en collega’s
c
een
n
inzamelaactie voor dee bouw van 2 klaslokalen
n.
Funderin
ng 2 klasloka
alen gefinanccierd
Eind 20117 kon met het
h ingezam
melde geld dee fundering
van de 2 klaslokalen
n (foto) worrden bekosti gd. Familie
van Heeel voerde overleg met he
et schoolhoo
ofd, met het
hoofd v
van de oudeerraad, met de leveranccier van de
materialen en met de aanneme
er. Na sameen met een
lokale v
vertrouwelin
ng de materialen in te hebben
gekocht,, kon de aan
nnemer aan de slag om in februari
2018 de ffundering geereed te hebb
ben.
Een and
dere stichtin
ng financierde de bouw
w van één
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klaslokaal. Zie foto.
Schoollo
ocatie erkend
d
Ondertu
ussen is de scchool door de Senegalesee overheid errkend. Er is een
e directeur
ur toegewezen en voor dee
in werking zijnde klaassen zijn lee
erkrachten aaangesteld.
Van perssoonlijk initiiatief naar Stichting Brigght Future fo
or Children
Uit oogp
punt van tran
nsparantie en
n om sneller tot resultaten te komen werd
w
begin 22018 besloten
n om voor dee
realisatiee van het meeerjarenproject Stichting B
Bright Future for Childre
en op te richtten.
De stichtting is inmid
ddels in mei 2018 geregisstreerd bij de kamer van
n koophandeel. Om het eiigenaarschap
p
van de sschool in de dorpsstructu
uur te borgen
n is tevens besloten
b
om het
h project in
n samenwerk
king met een
n
formeel geregistreerrde lokale pa
artner te reaaliseren. Beslloten is om het project fasegewijs uit
u te voeren
n
onder dee noemer “S
SAAMA DEDA”, wat in
n de lokale taal,
t
het Ma
andinka “De toekomst maak
m
je zelf””
betekentt.

3. Problleemdefinittie
De sterk
ke bevolkingssgroei in Abé
éné maakt heet noodzakelijk om het aantal
a
(lageree) scholen drrastisch uit tee
breiden om aan de onderwijsvrraag tegemoeet te komen
n. De meeste (lagere) sch
holen in Sen
negal kennen
n
overvolle klassen vaan ongeveer 70 kinderen,
n, waardoor het
h niet mog
gelijk is om aaan alle kind
deren op een
n
verantw
woorde wijze onderwijs te
t kunnen b
bieden. Juist daarom spa
ant de overh
heid zich oo
ok in om hett
onderwiijs te vernieu
uwen. De focus ligt nu op
p een activerrende problee
emgestuurdee didactische
e aanpak. Dee
onderweerpen, die bij
b de leefwe
ereld van dee kinderen aansluiten,
a
worden
w
in gr
groepjes gean
nalyseerd en
n
uitgewerrkt. Zo word
den veel meer kinderen o
op een actievee wijze bij de
e les betrokke
ken.

4. Problleemoplosssing
Ofschoon
n de nieuwee didactische
e aanpak beeter is afgestemd op de leerbehoeften
l
nderen, toch
h
n van de kin
blijven d
de grote aanttallen kinderren per klas eeen sterke wissel
w
trekken
n op de leerkkrachten. De
e 2e focus ligtt
dan ook op de klasseenverkleining
g door uitbreeiding van het aantal sch
holen.
Volgens het beleid van de Senega
alese overheiid kan elke basisgemeen
b
schap het iniitiatief neme
en om met dee
hulp van
n een buiten
nlandse partn
ner een scho
ool te bouwen. Al tijden
ns de bouwp
periode wordt de schooll
erkend. De erkennin
ng houdt in dat
d een direccteur en het vereiste aantal leerkrach
hten wordt aangesteld en
n
dat de scchool wordt opgenomen in het reguliiere staatstoeezicht door de
d inspectie vvan onderwiijs. Dit is ook
k
het gevaal geweest bijj de lagere scchool waarop
p dit project betrekking heeft.
h

5. Doelg
groep
De doelg
groep bestaaat uit kinderren in de lag
gere schoolleeeftijd en hun
n leerkrachte
ten van Abén
né, een dorp
p
van de g
gemeente Kaafountine in Zuid‐Senega
Z
al. Ofschoon de school in
n de wijk Meedina wordt gebouwd, iss
de school bestemd voor alle kinderen
k
van
n Abéné. De
D bestaande
e lagere sch
hool kan we
egens sterkee
bevolkin
ngs‐toename de evenredig toegenomeen onderwijssvraag niet meer
m
opvangeen.

6. Projeectrealisatiee
Deze 1e fase van hett meerjarenproject voor eeen extra lag
gere school in
n Abéné, Sen
negal wordt gerealiseerd
d
door:
Stichtingg Bright Futu
ure for Child
dren
Stichting
g Bright Futu
ure for Child
dren wil een
n bijdrage leeveren aan de
d sociaal ecoonomische ontwikkeling
o
g
van de regio Casam
mance in Zu
uid‐Senegal. De stichtin
ng richt zich
h in het bijzzonder op onderwijs
o
en
n
(beroepss)‐vorming van
v jongeren om hen daarrmee een goeed toekomstperspectief tte bieden.
Alle ledeen van het bestuur
b
hebb
ben reeds ged
durende 15 jaar
j
een intense band meet het dorp Abéné,
A
waarr
het projeect wordt geerealiseerd. Ze
Z zetten zicch vanuit deeze verbond
denheid in om
m de doelsttellingen van
n
Stichting
g Bright Futu
ure for Children te realiseeren.
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Michael Werner uit Zwitserland
Z
verblijft tijd
dens grote va
akantieperiod
des in Abénéé. Hij is voorzitter van dee
verenigin
ng Bolo dieem Kanam. Deze veren
niging onderrsteunt gezin
nnen die geeen onderwiijs voor hun
n
kinderen
n kunnen beetalen of die
e om financciële redenen
n vroegtijdig
g de school dreigen te verlaten. Dee
stichting
g wil op dezee manier de kinderen (to
ot 16 jaar) go
oed op hun
toekomsst voorbereid
den.
Leerkracchten en kin
nderen van de
d lagere sch
hool in de wijk
w Medina
verzochtten Michael om
o bij te dra
agen in de fin
nanciering va
an de bouw
van de k
klaslokalen van de nieu
uwe school. Hij diende vanuit zijn
verenigin
ng Bolo diem
m kanam een
n donatie‐verrzoek in bij de
d parochie
van het k
kanton van St. Gallen waar
w
hij woon
nt.
Toen S
Stichting Brright Future for Chilldren hiero
over werd
geïnform
meerd werd meteen mett Michael co
ontact opgen
nomen met
het voo
orstel om de 1e fase van
v
het pro
oject SAAM
MA DEEDA
gezamen
nlijk te realisseren. Dit werd
w
met entthousiasme ontvangen.
De paro
ochie van heet kanton va
an St. Galleen heeft inm
middels een
substanttieel bedrag toegezegd
t
(z
zie financierin
ngsplan).
Organisation pour le développe
ement de la C
Casamance (DECASA)
(
A is begin
n 2018 opgericht met als doel een structu
urele bijdragge te leverren aan dee
DECASA
sociaalecconomische ontwikkeling
o
g van de regi
gio Casamancce. De aanleiding voor dee oprichting was dat veell
(zowel g
gesponsordee als niet gesponsorde)
g
) projecten niet goed gecoördineer
g
rd en gevollgd worden
n,
waardoo
or ze na een aantal jaren instorten of zich in verw
waarloosde staat bevindeen. Ook werd
d vastgesteld
d
dat er eeen gebrek aan
n kennis is om
m projecten op een adeq
quate wijze te
e managen en
n te beheren.
DECASA
A wil, naast eigen ontwiikkelingsiniti
tiatieven, diee uit een sociologische on
nderzoek zu
ullen worden
n
afgeleid,, ook eigenaaarschap en ondernemeerschap bij anderen
a
bev
vorderen dooor middel van
v
training,,
begeleid
ding en coacching. DECA
ASA wil een
n coördineren
nde rol verv
vullen om p
projecten ond
derling af tee
stemmen
n en met elk
kaar in verbin
nding te breengen. Het werkgebied
w
zal
z zich overr de jaren heen vanuit dee
gemeentte Kafountin
ne (waarvan het dorp Ab
béné een ond
derdeel uitm
maakt) over d
de hele regio
o Casamancee
uitbreideen. De ambiitie is om zicch over een aantal jaren
n zo ontwikk
keld te hebbben dat de organisatie in
n
aanmerk
king komt vo
oor het statuu
ut van NGO (Niet Gouveernementele Organisatie)).
DECASA
A zal als pro
ojectpartner van Stichting
g Bright Futu
ure for Child
dren het proj
oject SAAMA
A DEEDA terr
plaatse m
managen. Om
O het partn
nerschap te formalisereen is een pa
artnerschapsoovereenkom
mst opgesteld
d
Daarin zzijn wederziijdse verplich
htingen opg
genomen, diee de samenw
werking fun
nderen en ee
en juridischee
basis verrschaffen. DECASA benoemt voor d
de realisatie een projectm
manager, die zich zowel ten opzichtee
van DEC
CASA als Sticchting Bright Future for C
Children dieent te verantw
woorden.
De werk
ktitel van hett project “SA
AAMA DED
DA” werd aa
angeleverd door
d
DECASSA. In deze werktitel
w
will
men tot uitdrukking
g laten komen
n dat het voo
or de ontwik
kkeling van het dorp / dee regio van belang
b
is om
m
“de toeekomst in eigen hand
den te nem
men“. (Buiteenlandse) pa
artners kun
nnen tijdelijjk gewenstee
ontwikk
kelingen finaancieel onde
ersteunen, m
maar de gem
meenschap zelf
z
blijft veerantwoordelijk voor dee
realisatiee, de instand
dhouding en de verdere o
ontwikkeling
g ervan.
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7. Projectplan: activiteiten, begroting, projectplanning, financieringsplan.
Dit projectplan betreft de 1e realisatiefase van het meerjarenproject SAAMA DEDA. Het doel van het
project is de bouw van een lagere school in de wijk Medina in Abéné, Zuid Senegal. In deze 1e fase
worden 2 klaslokalen gebouwd op een fundering, die begin 2018 werd gerealiseerd (zie blz. 2
‘Achtergrond van het project’).
Projectplan en begroting
Activiteiten afbouw 2 klaslokalen

Begroot in €

2000 cementen bakstenen
Bouwconstructie
Dakconstructie
Electra
Metalen ramen en deuren
Schilderwerk
Totaal

616
7.018
3.761
445
616
344

12.800

De bouwkosten zijn gebaseerd op de als bijlage toegevoegde kostenramingen/offertes. Deze werden begin
2018 ter plaatse door de secretaris van Stichting Bright Future for Children gecontroleerd, zo nodig
bijgesteld en na accordering door het bestuur als dusdanig geaccepteerd.
Projectplanning
Onderstaande tabel bevat de projectplanning
Projectplanning
1. Fondsenwerving
2. Afbouw 2 klaslokalen
3. Verantwoording realisatie

7

8

2018
2019
9 10 11 12 01 02 03 04 05

06

Financieringsplan
1. Verenging Bolo Diem Kanam i.s.m. parochie kanton St. Gallen (Zwitserland)
5.000
2. Fondsenwerving particulieren
500
3. Sponsor Afrikafeest 17‐11‐2018
1.000
4. Donatieaanvraag verzonden naar vermogensfondsen
6.300
Totaal
12.800
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8. Projectorganisatie, informatievoorziening en controle.
Voor de realisatie van het project de volgende projectorganisatie opgezet.
Donateurs / Medefinanciers
Stichting Bright Future for Children
Financiering en controle

Association DECASA
Dhr. S. Souané, voorzitter
Aannemer, elektricien, schilder,
lasser, dakconstructeur.

Dhr. Bourama Diedhiou
Lokale projectcoördinator

Wijkraad en jongerenaad
Wijk Medina

Directeur en leerkrachten
lagere school

Dorpsraad
Dhr. A. Diabang, dorpschef

Actoren
1. Stichting Bright Future for Children en association DECASA hebben in een partnerschaps‐
overeenkomst vastgelegd dat ze zich zullen inspannen om in de wijk Medina een 2e lagere school te
bouwen om aan de stijgende onderwijsvraag van het dorp te voldoen.
2. Stichting Bright Future for Children werft daartoe donateurs en fondsen van medefinanciers en
verantwoord zich aan hen over de besteding van de ter beschikking gestelde fondsen.
3. Association DECASA heeft dhr. B. Diedhiou als lokale projectcoördinator aangesteld om het project te
realiseren en de realisatie te beheren volgens de overeengekomen kostenramingen/offertes. Hij plant
de diverse werkzaamheden in overleg met de personen die deze werkzaamheden uitvoeren. Hij ziet
toe op de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden en verantwoord zich over het resultaat
zowel aan association DECASA (waar hij deel van uitmaakt) en aan Stichting Bright Future for
Children.
4. De projectmanager informeert, eventueel ondersteund door leden van association DECASA en/of
leden van het bestuur van Stichting Bright Future for Children de wijkraad en jongerenraad van de
wijk Medina, de directeur en leerkrachten van de school en de chef van het dorp Abéné, die op zijn
beurt de dorpsraad informeert. Het overleg met de directeur en leerkrachten van de lagere school
heeft het karakter van een gebruikersoverleg waarin vraag (behoefte) en aanbod (project) op elkaar
worden afgestemd en afspraken worden gemaakt over de bewaking van de veiligheid van de
kinderen tijdens bouwperiodes. Alle betrokken organen kunnen hun mening geven over het project en
aanvullende voorstellen doen. Deze aanvullende voorstellen worden door de projectpartners
besproken en eventueel aan het meerjarenplan toegevoegd.
Projectbezoek en controle van het project en de projectpartner.
Stichting Bright Future for Children bezoekt elk jaar in de periode december t/m maart het project.
Tijdens deze bezoeken vinden de volgende (controlerende) activiteiten plaats:
 Evaluatie partnerschapsovereenkomst;
 Fysieke controle en fotografie van gerealiseerde projectonderdelen;
 Financiële controle gerealiseerde projectonderdelen met behulp van onderliggende facturen en
betalingsbewijzen en bankafschriften;
 Planning nog te realiseren projectonderdelen;
 Maken ven keuzen betreffende de verdeling van schoolmeubilair;
 Voorbereiden van inhoudelijke en financiële verantwoordingen aan donateurs en medefinanciers in
Nederland en aan de dorpsraad en inwoners van Abéné;
Omdat de secretaris van de stichting elk jaar van januari t/m maart in Abéné verblijft worden uitvoerende
projectactiviteiten uit oogpunt van projectbeheer zoveel mogelijk in deze periode gepland.
De schoollocatie is als zelfstandige eenheid erkend door de overheid, waardoor de betaling van de
salarissen van de directeur en de leerkrachten is verzekerd. De school is opgenomen in het staatstoezicht
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op het primair onderwijs. De school wordt in financieel opzicht ook intern gecontroleerd door een comité
van beheer (comité de gestion). Tevens beschikt de school over een ouderraad.

Bijlage: offertes / kostenramingen fase 1
1.

Bouwkosten aannemer

REPUBLIQUE DU SENEGAL

NOUHA SANE

Région de ZIGUINCHOR
Département de BIGNONA
Arrondissement de KATABA 1
Commune de KAFOUNTINE

TACHERON BATIMENT
ABENE, Quartier BAYASS
Tel. 00221 77 725 63 36

ECOLE ELEMENTAIRE ABENE 2
DEVIS ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION DE 2 (DEUX) SALES DE CLASSE
PRIX
UNITAIRE

PRIX TOTAL

DESIGNATION

QUANTITE

1

Barres de fer

10

paquets

60000

600.000

2

Barres de fer 6

4

paquets

60000

240.000

3

Barres de fer 12/12

72

barres

6600

475.200

4

Fil d’attache

10

rouleaux

3500

35.000

5

Pointes 8/8

10

paquets

4500

45.000

6

Ciment pour élévation + crepissage

12

tonnes

82000

984.000

7

Cailloux, camion de 8m3

8

chargements

85000

680.000

8

Chargements de sable, camion de 8m3

10

chargements

25000

250.000

9

Planches de 4m pour coffrage

40

planches

5000

200.000

8/8

3.509.200
Prix d’achat total du matériel 3.509.200 F CFA
Main d’œuvre 1.052.760 F CFA

€ 5.398,77
€ 1.619,63

Budget à mobiliser pour le maçon 4.561.960 F CFA

€ 7.018,40

(QUATRE MILLIONS CINA CENT SOIXANTE ET UN MILLE NEUF CENTSOIXANTE FRANCS)
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2.

Elektriciteit

République du SENEGAL
Région de ZIGUINCHOR
Département de Bignona
Arrondissement de KATABA 1
Commune de Kafountine

Mamadou Biros DIATTA
Electr icien Bâtiment et Solaire
ABENE / Quartier HLM
Tel: (00221) 77 725 66 60
77 942 74 34

ECOLE ELEMENTAIRE ABENE 2
DEVIS ESTIMATIF POUR INSTALLATION ELECTRIQUE DE DEUX SALLES DE CLASSE
No DESIGNATION
QUANTITE
Prix Unitaire
Prix Total
1
Rouleaux fil 2 × 1,5
02
1.300 F
2.600 F
2
Rouleaux fil 2 × 2,5
03
1.900 F
5.700 F
3
Rouleaux fil orange No 9
01
100.000 F
100.000 F
4
Rouleaux fil orange No 11
01
13.000 F
13.000 F
5
Piquet de terre ensemble
01
6.500 F
6.500 F
6
Prises de terre
04
900 F
3.600 F
7
Disjoncteur Baco
01
6.000 F
6.000 F
8
Coffret moduler 2 rangées
01
8.000 F
8.000 F
9
Niche compteur
01
9.000 F
9.000 F
10 Boite d’arrivassions ensemble
04
300 F
1.200 F
11 Moduler 16 A
02
300 F
600 F
12 Moduler 25 A
02
300 F
600 F
13 Contacts double allumage
02
400 F
800 F
14 Contacts simples
02
500 F
1.000 F
15 Hubleaux ronds
02
3.500 F
7.000 F
16 Réglettes néon ensemble 0,60 cm
04
4.500 F
18.000 F
17 Ampoules 11 w
02
1.500 F
3.000 F
o
18 Barrettes domino N 16
02
1.500 F
3.000 F
29 Barrettes domino No 25
02
1.500 F
3.000 F
20 Vices compteur
02
11.000 F
22.000 F
21 Poteaulet ensemble 4m
01
2.500 F
2.500 F
o
22 Longueur PVC N 25
01
250 F
250 F
23 Coudes No 25
04
250 F
1.000 F
24 Collier No 25
04
200 F
800 F
Prix d’achat total du matériel: (Deux cent dix neuf mille cent cinquante) 219.150 F CFA € 337,15
Main d’œuvre: (SOIXANTE DIX MILLE Francs CFA)…………………… . 70.000 F CFA
€ 107,69
Budget à mobiliser pour l’installation électrique: 289.150 F CFA
(DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE CENT CINQUANTE)
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3.

Schilderwerk

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
Région de ZIGUINCHOR
Département de BIGNONA
Commune de KAFOUNTINE

El Hadj B. KONTA
Peintre à ABENE
Tél. 00221 78 407 65 80

ECOLE ELEMENTAIRE ABENE 2
DEVIS ESTIMATIF POUR LA PEINTURE DE DEUX SALLES DE CLASSE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

DESIGNATION
La Chau
Peinture a eau (vinyl)
Papier‐sable No 60
Peinture à huile (Nat. Blanc)
Toto color bleu
Toto color noir
Diluant synthétique
Plâtre
Ciment ordinaire

QUANTITE
01 seau
05 seaux
2 mètres
3 seaux de 5 kg
6 flacons
3 flacons
6 bouteilles
2 kg
2 kg

10
11

Scotch peintre
Peinture à huile noir

2 rouleaux
5 kg

PRIX UNITAIRE
6000 F
8.000 F
250 F
9.000 F
1.000 F
1.000 F
6.000 F
250 F
150 F

PRIX TOTAL
6.000 F
40.000 F
500 F
27.000 F
6.000 F
3.000 F
36.000 F
500 F
300 F

500 F
9.000 F

1.000 F
45.000 F

Prix d’achat total du matériel: (Cent soixante cinq mille trois cent) 165.300 F CFA
€ 254,31
€ 89,00
Main d’œuvre: (CENT MILLE)…………… 57.855 F CFA
Budget à mobiliser pour le peintre…………265.300 F CFA…
…€ 343,31
(DEUX CENT SOIXANTE CINQ MILLE TROIS CENT)
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4.

Metalen deuren en ramen

République du SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
Région de ZIGUINCHOR
Département de Bignona
Commune de Kafountine

Bernard Coly
Soudeur Métallique à Abéné
Quartier Tranquille
Tel: (00221) 77 984 71 96

ECOLE ELEMENTAIRE ABENE 2
DEVIS ESTIMATIF POUR L’INSTALLATION
DES PORTES ET FENETRES DE DEUX SALLES DE CLASSE

No DESIGNATION
QUANTITE
Prix Unitaire Prix Total
00
1
Tôles 10
02
10.000 F
20.000 F
2
Tubes carres de 30
30
2.700 F
81.000 F
3
Lamperchelles
25
2.700 F
67.500 F
4
Profiles
15
2.700 F
37.000 F
5
Baguettes soudeur
04 paquets
2.000 F
8.000 F
6
Peinture antirouille
12 pots
2.000 F
24.000 F
7
Serrures MECO
02
1.500 F
3.000 F
8
Paires de paumelles
40
500 F
20.000 F
9
Crochets pour portes et fenêtres
24
700 F
16.800 F
10 Fer plat de 25
05
3.000 F
15.000 F
11 Diluant
12 bouteilles
700 F
8.400 F
Prix d’achat total du matériel: (TROIS CENT MILLE)
300.000 F CFA
€ 461,54
Main d’œuvre: (CENT MILLE FRANCS C.F.A).………… 100.000 F CFA
€ 153,85
Budget à mobiliser pour le soudeur métallique
(QUATRE CENT MILLE)

400.000 F CFA
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5. Bakstenen
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Région de ZIGUINCHOR
Département de BIGNONA
Arrondissement de KATABA 1
Commune de KAFOUNTINE

ECOLE ELEMENTAIRE ABENE 2
DEVIS ESTIMATIF POUR LA FABRICATION DE 2000 (DEUX MILLE)
BRIQUES

PRIX
UNITAIRE

DESIGNATION

QUANTITE

1

Briques de 15

2000

briques

2

Ciment pour briques

80

sacs

Euro

PRIX
TOTAL
50

100.000

461,54

3750

300.000

153,85

400.000

615,39

TOTAL
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6.

Metalen dakconstructie

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
Région de ZIGUINCHOR
Département de BIGNONA
Commune de KAFOUNTINE

Aladji Seïdy
Charpentier a ABENE
Tél. 770147412

ECOLE ELEMENTAIRE ABENE 2
DEVIS ESTIMATIF POUR L’INSTALLATION
D’UNE CHARPENTE DE DEUX SALLES DE CLASSE
DESIGNATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.

Feuilles bag alu de 6m x 4800
2xPaquets tige crochet
IPN de 80
Tube rond 40/42
Paquet baguette
Anti rouille
Lame de scie

QUANTITE
42
225
14
19
3
5 kg
5

PRIX
UNITAIRE
28.800
1.000
23.500
8.500
2.000
2.000
700

Prix d’achat total du matériel 1.944.600 F cfa
Main d’œuvre 25,7% 500.000 F cfa
Budget à mobiliser pour le charpentier 2.444.600 F cfa
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PRIX
TOTAL
1.209.600
225.000
329.000
161.500
6.000
10.000
3.500
1.944 600
€ 2.991,69
€ 769,23
€ 3.760,92
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