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(SGSC) 
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NIEUWSBRIEF Nummer 5, maart 2014 

Periodieke nieuwsbrief voor alle sponsorouders, sponsoren en belangstellenden van  

Stichting Gambia School Children. 

 
Bezoek aan Gambia 
 

Op 10 januari 2014 zijn wij 

vertrokken naar Gambia, 

gewapend met 130 kg 

overgewicht. Van de 

vliegmaatschappij Corendon 

hadden we toestemming om 

100 kg extra mee te nemen. 

Ondanks het extra overgewicht 

mochten we gewoon door. 

Dank aan Corendon.                        
 foto: Een blik op de hotelkamer       foto: Klaar voor transport. 

 In de koffers zaten veel medische zaken zoals injectienaalden, medicijnen, 

verbandmiddelen, bloeddrukmeters, urine testen o.a. voor suiker, schriften, potloden 

en nog veel meer. Tevens was er een zending met een vrachtboot onderweg waarin  nog 

24 bananendozen vol met kleding en medische spullen zaten. Ook een computer, printer 

en scanner zaten in de boot. Deze goederen en de koffers hebben we allemaal kunnen 

uitdelen op diverse locaties. Een kleine blik op onze hotelkamer alwaar de koffers waren 

opgeslagen (zie foto boven). Toen deze  weggebracht waren kwam de lading via de boot 

binnen (zie foto rechts).  Ook die werd in onze kamer opgeslagen alvorens weer te 

transporteren naar de diversen projecten. In twee etappes is alles op de plaats van 

bestemming gekomen. Binnenkort staan op onze website  

www.gambiaschoolchildren.nl  of www.sgsc.nl foto’s van de afleveringen op de 

projecten.              foto:  Aankomst goederen

     

Kofferactie 
Om de extra goederen mee te nemen in het vliegtuig hebben we een kofferactie gehouden via radio NH, Dit 

heeft ongeveer 50 koffers opgeleverd. Iedereen heeft ook een folder van onze stichting ontvangen. Hierdoor 

waren twee mensen zo geraakt dat zij besloten om ons op te zoeken in Gambia en tevens wilden ze de 

projecten zien. Gewapend met een extra koffer vol spullen voor het hospitaal, apotheek en scholen zijn zij naar 

Gambia gekomen. Samen met ons hebben we alle spullen weggebracht en ze hebben kunnen zien waarvoor wij 

werken. Zowel zij als wij hebben dit een prettige ervaring gevonden 

 

Beroepsfotograaf             

Een beroepsfotograaf is een week met ons mee geweest naar Gambia (op eigen kosten uiteraard). Hij heeft van 

alle projecten en sponsorkinderen foto’s gemaakt. Hij is zo enthousiast geworden dat hij volgend jaar weer mee 

wil maar dan langer dan een week. 

 

Controle schooljaar 2013-2014 
Op onze reis hebben wij alle scholen bezocht waar kinderen op zitten die gesponsord worden door diverse 

sponsorouders. Helaas was één leerling ziek en konden wij hem dus niet fotograferen.  De schoolleiding heeft in 

een email bericht dat het kind weer gezond en wel op school zit. Indien mogelijk wordt alsnog een foto gemaakt 
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en doorgezonden. Van alle overige kinderen hebben wij een foto gemaakt en aan de sponsorouders 

toegezonden.  Ook dit jaar weer bleek het zeer op prijs gesteld te worden dat wij kwamen kijken en informeren 

naar de leerlingen. Uiteraard werd er ook weer gevraagd of we nieuwe kinderen wilde sponsoren. We hebben 

van enkele kinderen foto’s gemaakt en gezegd dat we gaan zoeken naar sponsoren. Weet u misschien iemand 

die ook een kind zou willen ondersteunen, laat het ons dan weten. De kosten variëren voor een schooljaar van 

75,00 tot 200 euro per kind, afhankelijk van de leeftijd en de school. Van deze kinderen staan foto’s op de 

website. www.gambiaschoolchildren.nl/sponsor-ouders-gezocht 

 

Bestuurswijziging 
Helaas heeft de secretaresse haar functie neergelegd. Uiteraard respecteren wij dat en vinden het jammer. Zij 

blijft wel betrokken bij de stichting als sponsor ouder, evenals haar partner die lid was van de stichting. 

Gelukkig hebben we inmiddels 4 nieuwe leden erbij gekregen die de stichting een warm hart toedragen en ons 

op vele terreinen ondersteunen. Wij zijn hen daarvoor op voorhand erkentelijk. Misschien dat op termijn één of 

meerdere in het dagelijks bestuur zitting gaat nemen.  

 

Giften 
Alle giften gedaan aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar. In sommige gevallen is er zelfs geen 

drempel bedrag. Wij voldoen aan alle eisen die de belasting hieraan stelt. Ook hebben wij het ANBI 

keurmerk. 
 

Facebook 
Er wordt nog steeds gewerkt aan het opzetten van een facebook pagina. Om dit tot een succes te maken zouden 

wij u willen vragen om deze te bezoeken en te liken. Ook graag kenbaar maken aan uw vrienden. Hoe meer  

likes we krijgen des te groter is de kans dat wij meer kinderen kunnen ondersteunen. 

U kunt de facebook pagina vinden onder www.facebook.com/gambiaschoolchildren of via uw eigen account en 

dan in  zoeken naar mensen  Gambia school kinderen  intypen. 

Via facebook wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van onze gang van zaken.  

 

Inkopen via internet 
Dit verzoek zullen wij blijven herhalen om reden dat het u niets kost en voor de stichting geld oplevert. 

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: 

www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3194 

 

Nieuwe zending goederen 
Sinds 10 maart 2014 is er weer een zending met hulpgoederen naar Gambia 

onderweg met een vrachtboot. Deze zullen eind april vrijgegeven worden en 

door twee Gambiaanse bestuursleden en onze vaste taxi chauffeur naar de 

projecten gebracht worden. Gezien de kosten kunnen wij daarbij niet 

aanwezig zijn. In de boot zitten o.a. 4 rolstoelen, loopkrukken voor 

mindervalide, verbanden, 5 computers voor een school, medisch materiaal, 

speciale voeding en nog veel meer hulpgoederen. Deze goederen zijn 

bestemd voor het ziekenhuis in Brikama, ziekenhuis in Serrekunda, enkele 

scholen en onze apotheek. 

Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief zal uiterlijk eind oktober 2014 verschijnen, of als er nieuws is eerder.  


