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NIEUWSBRIEF           Nummer 1, september 2012 
 
Periodieke nieuwsbrief voor alle sponsorouders, sponsoren en belangstellenden van de Stichting Gambia School Children. 

 
Opzetten nieuwsbrief 
Trots kunnen wij u deze eerste officiële nieuwsbrief van onze stichting presenteren. Via deze nieuwsbrief 

willen wij u graag periodiek informeren over de stand van zaken van onze stichting en de voortgang van 

projecten in Gambia. De nieuwsbrief zal ten minste twee keer per jaar verschijnen. 

 
Nieuwbouw hospitaal met apotheek 
Velen van u al hebben wij al eerder geïnformeerd over ons nieuwe project in Mamuda: het bouwen van 

een hospitaaltje met daaraan verbonden een apotheek. Omdat er in de wijde omgeving nagenoeg geen 

sprake is van gezondheidszorg is de komst van een klein hospitaal van (levens)belang. In dit hospitaal 

kunnen kleine medische ingrepen, onderzoek en bevallingen worden uitgevoerd.  

 

Gelukkig kunnen wij u vertellen dat sinds half augustus 2012 

een voorlopig apotheekje is geopend.  De eerste patiënten 

zijn daar al onderzocht en van medicijnen voorzien. Juist in 

deze tijd van het jaar (het regenseizoen) heerst er veel 

malaria en daar kan nu in Mamuda en omstreken iets aan 

worden gedaan. 

 

 

 

 

 

Tijdens het recente bezoek van onze secretaresse aan 

Gambia is de tijdelijke apotheek bezocht. De afgebeelde 

foto’s tonen een beeld hiervan. Zo werd er een klein 

kindje door de verpleegkundige onderzocht op malaria. 

Omdat dit tijdig werd ontdekt kon het kindje met 

medicijnen worden genezen. 

 

 

Nieuw schooljaar 
Ook voor de jongere kinderen die gesponsord worden breekt er weer een spannende tijd aan, namelijk 

een nieuw schooljaar. Eind september worden door ons weer de eerste betalingen gedaan voor de 

jongste en de oudere kinderen. Enkele kinderen gaan namelijk naar een nieuwe school. 

Alle sponsorouders krijgen hiervan apart bericht.  

 

Helaas is de directeur van de basisschool, waar veel van onze kinderen zitten, overleden. Zijn vrouw 

heeft inmiddels toegezegd onze belangen te blijven behartigen. Tevens zoeken wij voor 3 oudere 
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kinderen (10-15 jaar) nog een sponsor. Deze kinderen zijn door de inzet van de stichting in 2012 al naar 

school kunnen gaan, maar voor het nieuwe schooljaar zoeken we nog ondersteuning. Een ouder kind 

sponsoren kan voor € 125,00 per jaar. Afhankelijk van het type opleiding loopt deze sponsoring over een 

periode van 3 tot 4 jaar. 

 

Resultaten opleidingen 
Inmiddels zijn we zeer verheugd dat één van de sponsorkinderen, aansluitend op haar opleiding tot 

verpleegkundige, in juni 2012 ook is geslaagd als verloskundige. Zij is nauw betrokken bij de ontwikkeling 

van het hospitaaltje en apotheek. 

Daarnaast zullen in december 2012 twee sponsorkinderen examen gaan afleggen voor hun opleiding. 

Een jongen zal hopelijk zijn opleiding voor ICT , 4
e
 en laatste trimester, succesvol afleggen en de andere 

jongen voor loodgieter. Uiteraard zullen wij u nader over de afloop berichten. 

 

Opzetten taxibedrijf 
Een van onze sponsorkinderen kreeg van zijn Nederlandse sponsorouders een auto om zichzelf te 

kunnen onderhouden als taxichauffeur. Deze auto is vanuit Nederland naar Gambia gereden en daar 

afgeleverd. Met dit 9-persoons busje kan hij voortaan zelfstandig zijn brood verdienen.  

 

Sponsoring 
Naast het ondersteunen van schoolkinderen zijn wij op zoek naar nieuwe sponsoren die gezamenlijk met 

u en ons willen helpen om het hospitaaltje financieel van de grond te krijgen. Voor de bouw van het 

hospitaaltje zijn er diverse ideeën geopperd om geld in te zamelen. Een van deze is: vraag voor je 

verjaardag geld in plaats van cadeau´s en stort dat op onze bankrekening.  

Vertel uw vrienden en kennissen over uw ondersteuning en vraag of zij ons ook willen ondersteunen. 

Verdere informatie is altijd beschikbaar. 

 

Naast een eenmalige donatie kan is het ook mogelijk om periodiek de stichting in financiële zin te 

ondersteunen. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar(conform voorwaarden belastingdienst) omdat wij 

voldoen aan de ANBI norm. 

Heeft u nog vragen, of wil u in januari 2013 ook mee naar Gambia, laat het ons dan weten. Wij kunnen u 

zo graag laten u zien waar we mee bezig zijn en dat onze inspanningen tot directe resultaten leiden. 

 

Uiteraard vermelden wij nog even onze bankgegevens: Rabobank, rekeningnummer 16.36.71.761 t.n.v. 

Gambia School Children  

 

Voor meer informatie en/ of aanmeldingen voor sponsoring kunt u contact opnemen met ons per mail 

via info@gambiaschoolchildren.nl of telefonisch via 06-55942688.  

 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief zal uiterlijk maart 2013 verschijnen, waarin we u uiteraard een uitgebreid 

verslag van ons volgende bezoek aan Gambia zullen doen. 


