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Extra nieuwsbrief jan 2017
Beste sponsoren en andere belangstellenden van Stichting Gambia School Children.
Deze nieuwsbrief wordt u toegestuurd om u op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in
Gambia en van de sponsorkinderen. Zoals u van ons gewend bent, sturen wij u altijd na onze
reis van januari de nodige informatie. Zo ook nu.
Echter moeten wij berichten dat wij tijdens de reis vanaf 7 januari zijn geconfronteerd met de
politieke onrust in Gambia. Met name door het feit dat de president die al 22 jaar met harde
hand het land bestuurde weigerde op te stappen na de verkiezings nederlaag voor hem.
Dit resulteerde in angst onder de bevolking, zo erg dat ongeveer 40.00 mensen zijn gevlucht.
We hebben de angst in de ogen van menig Gambiaan gezien. Ook hebben de ouders alle
kinderen, op een enkeling na thuis gehouden na de
kerstvakantie. De scholen die we bezochten waren allemaal
leeg, dus zonder kinderen. Wel was de staf aanwezig in de
meeste gevallen. Hierdoor konden we alleen op papier
controleren of de kinderen daadwerkelijk op school zijn geweest
tot de kerstvakantie. Ook voor enkele scholen konden we het
restant schoolgeld voor dit jaar betalen.
Rechts één van de schoolpleinen zoals we ze aantroffen
Helaas moesten wij overhaast woensdag 18 januari voortijdig het land verlaten op advies van
het ministerie van buitenlandse zaken en de tour operator
Over ons nieuwe project, waarover wij in oktober u hebben bericht,
het bouwen van een klein schooltje in Manja Kunda kunnen we
berichten dat reeds grond is uitgezocht waarop gebouwd kan worden.
Indien nodig kunnen 6 lokalen worden gebouwd. Bomen die schaduw
plekken geven blijven aanwezig. Hiervoor is nog ongeveer € 10.000
nodig om tot uitvoering over te gaan. Ook hier over houden wij u op
de hoogte.
Boven Het oude schooltje

links de nieuwe locatie waar de school moet komen
Terwijl ik dit artikel schrijf krijg ik het bericht dat de oud
president toch gaat opstappen.
Indien mogelijk en als de situatie het toelaat ga ik
misschien begin februari enkele dagen terug naar
Gambia om toch nog de kinderen te fotograferen, en nog
besprekingen met de minister van gezondheid en
onderwijs te voeren die nu helaas niet zijn doorgegaan.
Giften van elke omvang zijn welkom.
Wij houden u op de hoogte.
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