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NIEUWSBRIEF Nummer 3, september 2013 

Periodieke nieuwsbrief voor alle sponsorouders, sponsoren en belangstellenden  van  

Stichting Gambia School Children. 

 

In memoriam 
Onlangs werd de Stichting door een vader van 3 gesponsorde kinderen geïnformeerd dat 
Omar (onze financiële man in Gambia en tevens contactpersoon bij de ministeries aldaar) 
plotseling aan een hartstilstand was overleden. Omdat in Gambia een uitvaart zeer snel 
wordt uitgevoerd, was er helaas geen gelegenheid hierbij aanwezig te zijn. Wel is het andere 
gambiaanse bestuurslid hierover geïnformeerd en heeft namens ons het diepste medeleven 
overgebracht aan de familie.  
Wij verliezen in Omar niet alleen een zeer goede vriend, een zeer betrouwbaar en toegewijd 
persoon, maar ook een controleur voor alle sponsorkinderen en projecten. Wij zullen hem 
zeker missen en nooit vergeten. 

  

Inbraak apotheek in Jalanbang 
In de nacht van 30 op 31 augustus is er ingebroken in de tijdelijke apotheekje in Jalanbang. De hele voorraad is 
weggehaald. Alleen de inventaris staat er nog. De plaatselijke politie heeft procesverbaal opgemaakt en zoekt 
naar de daders. Aangezien het momenteel erg druk is  i.v.m. de regentijd wordt er gezocht naar een oplossing. 
De totale schade bedraagt ongeveer € 1200.00 en is niet verzekerd.  Vooralsnog zal er extra beveiliging moeten 
komen op het gebouw alvorens het weer in te richten In het tijdelijke apotheekje is sinds de start in augustus 
2012 veel werk verricht. Zo is veel voorlichting gegeven aan de bewoners, zijn de nodige mensen voorzien van 
medicijnen en zijn ruim 250 mensen en kinderen behandeld tegen  de ziekte malaria. Deze komt veel voor in 
Gambia en vooral in de regentijd tussen juli en oktober. Er zijn dus vele levens gered door tijdig de juiste 
medicijnen toe te dienen.  

 
Bezoek aan Gambia 
In januari gaan er weer bestuursleden samen  met enkele sponsorouders naar Gambia. Naast de uit te voeren 
controles op de scholen en projecten zal er ook gezocht worden naar een nieuw bestuurslid in Gambia. Dit is 
noodzakelijk omdat er daar minimaal 7 leden in het bestuur moeten zitten, waarvan er twee woonachtig zijn in 
Gambia. We hebben al een paar geschikte kandidaten op het oog, maar moeten hierover nog goede afspraken 
maken zodat onze doelstellingen en de met onze sponsoren gemaakte afspraken nagekomen kunnen worden 
 

Controle nieuw schooljaar 2013-2014 
Door het plotseling wegvallen van Omar moet ons enig overgebleven Gambiaanse 
bestuurslid, Awa, alle controles alleen uitvoeren. Gelukkig wil haar partner, wie ook 
in opleiding voor verpleegkundige door ons wordt gesponsord, meehelpen om op de 
scholen de controle uit te voeren. Na de schoolbezoeken krijgen wij in Nederland 
een rapportage over de gang van zaken en mag na goedkeuring van de Stichting het 
eerste gedeelte van het schoolgeld worden betaald. Het tweede gedeelte wordt zal 
in januari tijdens ons bezoek worden betaald. 

 

Resultaten opleidingen schooljaar 2012-2013 
Aan het einde van het afgelopen schooljaar hebben we heugelijk vernomen dat alle 
gesponsorde kinderen het schooljaar met goed gevolg hebben afgelegd en voor het komende schooljaar naar 
een hogere klas gaan.  
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Twee gesponsorde kinderen zullen het nieuwe schooljaar op de hoge school beginnen. Één kind zal de opleiding 
voor elektricien en de andere de opleiding voor verpleegkundige gaan volgen.  
Wij wensen allen heel veel succes de komende jaren 

 
Nieuwbouw hospitaal met apotheek 
Zoals in de vorige nieuwsbrief stond zijn we bezig met het opstarten 
van een klein hospitaaltje met daaraan verbonden een apotheek in 
Jalanbang Voor dit project zijn wij nog steeds bezig om geld in te 
zamelen voor de realisatie van dit project. Giften, legaten en 
schenkingen zijn dan ook nog steeds zeer welkom. Alle giften zijn 
fiscaal aftrekbaar omdat wij zijn erkend als goed doel door de ANBI 
 

Gezocht sponsor ouders 
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij verzocht om sponsoren te zoeken voor ongeveer 25 kinderen die ook 
graag naar school wilden gaan. 
Hoewel de reacties ons zeer deugd hebben gedaan, zijn we nog op zoek naar sponsoring voor 7 van deze 
kinderen. Wellicht dat u, uw vrienden of familie, bekenden etc. misschien interesse hebben één van deze 
kinderen te willen sponsoren zodat voor hun een schoolopleiding kan worden gerealiseerd. 
Geïnteresseerden kunnen voor eventuele vragen en informatie contact met ons.  
De kosten voor sponsoring bedragen tussen de € 75,- en € 150,- per jaar, afhankelijk van de school waarvoor het 
kind in aanmerking komt. Het is eventueel ook mogelijk dat één kind door meerdere personen worden 
gesponsord. 
 

Sponsoring 
Uiteraard zullen wij blijven werken aan het werven van sponsorgelden. Dit is en blijft noodzakelijk. Naast het 
ondersteunen van schoolkinderen zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe sponsoren die gezamenlijk met u en 
ons willen helpen om het hospitaaltje financieel van de grond te krijgen. 
Weet u misschien mensen die ons zouden willen en kunnen helpen, geef dan a.u.b ons adres door of vraag ze 
met ons contact op te nemen. Wij zullen dan alle informatie geven. 
 

Misschien overbodig  
Al uw giften, eenmalig of periodiek, zijn binnen de fiscale regels aftrekbaar van de belasting. Wij zijn door de 
ANBI erkend. Schenkingen en legaten zijn eveneens aftrekbaar. Neem hierover contact op met uw notaris. 
Vertel uw vrienden en kennissen over uw ondersteuning en vraag of zij, evenals u, ons ook willen 
ondersteunen. 
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 per mail 
via info@gambiaschoolchildren.nl of telefonisch via 06-55942688.  
 
Mocht u via internet goederen kopen, dan kunt u ons ook daarbij gratis ondersteunen. Een aantal bedrijven 
geeft ons namelijk provisie van uw aankopen. Ga daarvoor naar 
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3194. 

 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief zal uiterlijk Maart 2014 verschijnen. Mocht er eerder aanleiding zijn dan laten wij het 
uiteraard weten. 


