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NIEUWSBRIEF Nummer 4, november 2013
Periodieke nieuwsbrief voor alle sponsorouders, sponsoren en belangstellenden van

Stichting Gambia School Children.
Goederen naar Gambia

Als u deze nieuwsbrief leest is er een container onderweg naar Gambia met verschillende soorten goederen. Via
twee artsen uit Leiden hebben wij veel medisch
materiaal ontvangen voor enkele hospitalen in
Banjul en Brikama. Tevens zitten er in de container
veel verbandmiddelen en materialen voor diverse
scholen zoals schriften, (kleur)potloden etc. Ook
kleding, vooral kinderkleding, maakt een groot
deel uit van alle goederen. Daarnaast zitten er
tussen de spullen twee computers, een laptop, een
printer met inkt cartridges en een scanner. Deze
zijn bestemd voor ons kantoortje in Sanyang in
Gambia.
Foto: Een klein gedeelte van de ingepakte goederen

Compsoos
Van de computer sociëteit in Schoorl (Compsoos) die het 10 jarig bestaan vierde op woensdag 13 november in
de Blinkerd te Schoorl mochten wij, Stichting Gambia School Children, een cheque van € 1000,00 ontvangen. Dit
geld is bestemd voor het op te richten hospitaaltje in Jalambang. Wij zijn de Compsoos zeer erkentelijk voor
deze gift.

Giften
Naar aanleiding van de melding in de vorige nieuwsbrief over de inbraak in onze apotheek in Gambia mochten
wij enkele donaties ontvangen. Het apotheekje is gelukkig weer open en de ondersteuning van de giften was
zeer welkom. Helaas heeft de verpleegster enige weken geen mensen kunnen helpen. Dit was niet prettig, te
meer daar er juist in de regentijd velen waren met malaria.

Facebook
Vanaf heden wordt er gewerkt aan een pagina op facebook. Deze zit momenteel in de opbouw fase, maar u kan
hem reeds bezoeken en liken. U kunt hen vinden onder https://www.facebook.com/gambiaschoolchildren of

via uw eigen account en dan in zoeken naar mensen gambia school kinderen in typen.
Via facebook wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van onze gang van zaken.

Bezoek aan Gambia
10 januari vertrekken wij, het bestuur, met enkele sponsorouders naar Gambia. Wij gaan bewapend met 100 kg
extra bagage in het vliegtuig. Via de ambassade wordt momenteel gewerkt aan de nodige papieren die we
nodig hebben om de goederen gratis te mogen invoeren. We gaan er van uit dat deze goederen, ook dit jaar
weer, zonder invoerrechten mee mogen. Via de vliegtuigmaatschappij Corendon hebben we toestemming voor
100 kg extra bagage.
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Controle schooljaar 2013-2014
De eerste controles op de scholen zijn uitgevoerd. Helaas bleek dat één van de kinderen was overleden en dat
een ander kind met haar moeder was verhuisd naar Senegal. Voor beide sponsorouders hebben we reeds een
nieuw sponsorkind gevonden.
De volgende controle komt in januari en wordt door het bestuur gedaan.

Nieuw bestuurslid in Gambia
Begin november hebben wij een nieuw bestuurslid in Gambia gevonden die de taken
van Omar –die zoals eerder gemeld is overleden- zal overnemen. Wij zijn blij dat Samba
zich voor ons en de kinderen in Gambia wil inzetten. Wij kennen Samba al enige jaren.
Ook hebben wij hem enige jaren geleden gesponsord met een fiets. Hij werkt thans bij
een reisbureau voor een Nederlandse organisatie. Hij spreekt zeer goed Nederlands, wat
de communicatie ten goede komt.

Inkopen via internet
Mocht u via internet goederen kopen, dan kunt u ons ook daarbij gratis financieel ondersteunen. Een aantal
bedrijven geeft ons namelijk provisie van uw aankopen. Ga daarvoor naar:
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3194

RTV-NH
Via een oproep op radio Noord-Holland op 3 december om koffers en klamboes, hebben we heel veel reactie
gekregen. Totaal zijn ongeveer 35 koffers en 8 klamboes aangeboden. Ook kregen we kinderkleding en
verbandmateriaal voor Gambia. Wij zijn RTV-NH presentatrice June Hoogland dankbaar voor de oproep.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal uiterlijk eind maart 2014 verschijnen.
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