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Deze geüniformeerde kinderen krijgen onderwijs in Gambia. 

SCHOORL - Jos van Regteren van de Middenweijdt in Schoorl vierde vorige week 
woensdag haar 65ste verjaardag. Eerder had zij familie, vrienden en kennissen haar 
wensen voor een cadeau kenbaar gemaakt. "Ik heb alles wat mijn hart begeert", liet zij 
weten. "Als jullie iets geven dan graag een enveloppe. Voor ons project in Gambia." 

Stichting Gambia Schoorl Children (SGSC) is de naam van de Schoorlse instelling, waarvan 
Rien, echtgenoot van Jos, de voorzitter is. De stichtingsakte is op 16 juni van dit jaar 
notarieel gepasseerd. Doel is onderwijs voor kinderen in Gambia. "Tijdens onze vakantie 
daar hebben wij kinderen uit de allerarmste gezinnen geadopteerd door financiële 
ondersteuning", vertelt Rien. "Wij waren op schooltjes waar het ontbrak aan alle mogelijke 
sanitaire voorzieningen. Buiten stonden bij voorbeeld potjes om te plassen. Leerkrachten 
hadden al maanden geen salaris ontvangen. Een onhoudbare toestand." 
 
Uniformen 
 
Voor de leerlingen zijn uniformen op de school verplicht. Deze kleding kost geld. Voor 
gezinnen met meer dan twee kinderen is onderwijs dan ook vaak onbetaalbaar. Bovendien 
kampen scholen met een tekort aan leermiddelen. De kinderen krijgen eten op school maar 
dat beperkt zich tot wat rijst met eenmaal per week een klein stukje vis. Ergens in de regio 
moet onderwijs worden gegeven in de open lucht. Maar omdat leerkrachten van rijkswege 
een dak boven hun hoofd moeten hebben, gebeurt er niets. Er zijn daarom plannen daar een 
schooltje te bouwen. Van Regteren heeft al gesprekken gevoerd en een plan opgezet.  
 
Op het platteland is de situatie nog erger. Daar moet de bevolking het doen zonder water en 
elektriciteit. Hetzelfde geldt voor de hospitaaltjes in de jungle. Nauwelijks medicijnen en 
verbandartikelen. Ook een aandachtspunt voor de stichting derhalve. 
 
Enthousiast 
 
Het stichtingsbestuur van SGSC is de confrontatie met de problemen in Gambia met 
enthousiasme en met missiegevoel begonnen. Er wachten echter op velerlei gebied nog 
taken. Daarin staat het geven van onderwijs centraal. En daarvoor ontbeert men de hulp van 
sponsors. Voor 65 euro per jaar kunnen deze ervoor zorgen dat een leerling de zo nodige 
schoolkennis meekrijgt. Van Regteren en de zijnen bieden de garantie dat het sponsorgeld 
zijn doel voor honderd procent bereikt. Daarmee wordt voldaan aan de eisen die ANBI 
(Algemeen Nut Beoogde Instellingen) dit soort goede doelen goede doelen organisaties 
oplegt. Bovendien maakt de erkenning door ANBI het sponsors mogelijk giften aftrekbaar te 
maken.  
 
In januari gaan Rien en Jos weer naar Gambia om daar een deel van hun ideaal te 
verwezenlijken. Van de kinderen worden foto's gemaakt voor hun eventuele sponsorouders. 
Wie meer wil weten over het werk van SGSC: info@gambiaschoolchildren.nl 
Banknummer 1636.71.761 tnv Gambia School Children 
. 


