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NIEUWSBRIEF Nummer 2, maart 2013
Periodieke nieuwsbrief voor alle sponsorouders, sponsoren en belangstellenden van

Stichting Gambia School Children.
Laatste ontwikkeling naar
aanleiding va ons bezoek
Op 11 januari 2013 is het voltallig bestuur
naar Gambia gegaan om onze jaarlijkse
controle uit te voeren. Dit uiteraard op eigen
kosten. Met ons zijn ook enkele
sponsorouders meegegaan en een week later
zijn er nog twee sponsor ouders naar Gambia
gekomen. We hebben ze de scholen laten
zien waar de kinderen leren en uiteraard
hebben ze de kinderen zelf kunnen zien en
fotograferen.

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. Dit zou plaats vinden in Mamuda. Gebleken is echter in het afgelopen
regenseizoen dat door de onbegaanbaarheid van de wegen in die periode er maar weinig mensen van
gebruik zouden kunnen maken. In overleg met de Alkalo
(hoofd van het dorp) is besloten om op een andere locatie
het project te realiseren. Inmiddels hebben we in
Jalambang een stukje grond van 1500 m2 officieel tot onze
beschikking. Er staat al een gebouwtje op dat alleen
gerenoveerd moet worden. Hier kunnen we beschikken
over electriciteit en stromend water. Ook in deze
omgeving is nagenoeg geen sprake van enige
gezondheidszorg.

Apotheekje
In het tijdelijke apotheekje is sinds de start in augustus veel werk verricht. Zo is veel voorlichting gegeven
aan de bewoners, zijn de nodige mensen voorzien van medicijnen en zijn ruim 100 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. Na het realiseren
van het hospitaaltje zal het apotheekje hierbij ingelijfd worden.
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Schooljaar 2012-2013
We hebben uiteraard weer alle scholen bezocht waar gesponsorde kinderen op zitten. Bij alle scholen
werden we zeer welkom ontvangen. Onze bezoeken waren echter niet aangekondigd. De gesponsorde
kinderen hebben we allemaal op de scholen gezien en op de foto gezet. Voor enkele was de verrassing
groot dat hun sponsor ouder uit Nederland ook aanwezig was. Omdat de schoolleiding weet dat we altijd
rond dezelfde tijd in Gambia zijn hadden ze enkele ouders van nog niet gesponsorde kinderen gezegd dat
die in de buurt moesten zijn dat als wij kwamen ze zich konden voorstellen aan ons en uiteraard vragen
of wij ook hun kind(eren) zouden willen sponsoren

Gezocht
Voor ongeveer 25 kinderen variërend van 4 jaar tot
16 jaar zoeken we sponsoren. Weet u iemand in uw
kennissenkring of familie die misschien een kind
zou willen ondersteunen om het onderwijs
mogelijk te maken laat hij of zij met ons contact op
nemen of geef ons hiervan bericht. De kosten
kunnen varieren van € 75,00 tot € 200,00 per jaar,
afhankelijk van de opleiding en de leeftijd.
Eventueel kan dit ook gezamenlijk met een andere
sponsor om zo het bedrag samen te betalen

Resultaten opleidingen
We hebben kunnen constateren dat alle leerlingen goede vorderingen maken op de scholen. Er zijn er
zelfs twee, op verschillende scholen die tot de allerbeste van de klas horen. Hun cijfers over het eerste
kwartaal van dit schooljaar ( september t/m december) waren hoger dan alle anderen
Ook is er weer een geslaagde. Deze jongen heeft 4 trimesters voor ICT met goed gevolg afgesloten en
kan nu lesgeven op computer gebied. Dit is ook in Gambia de toekomst
Een tweede leerling die voor elektricien studeert doet eind februari/begin maart examen. Helaas kunnen
we de uitslag nog niet vermelden.

Sponsoring
Uiteraard zullen wij blijven werken aan het werven van sponsor gelden. Dit is en blijft noodzakelijk. Ook
hebben we moeten constateren dat de kosten van de scholen dit schooljaar hoger zijn geworden dan we
gewend waren.
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.
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Misschien overbodig
Al uw giften, eenmalig of periodiek, zijn binnen de fiscale regels aftrekbaar van de belasting. Wij zijn door
de ANBI erkent. Schenkingen en legaten zijn ook aftrekbaar. Neem hierover contact op met uw notaris.
Vertel uw vrienden en kennissen over uw ondersteuning en vraag of zij 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 met ons per mail
via info@gambiaschoolchildren.nl of telefonisch via 06-55942688.

Ondersteuning door reisburo Corendon
Door Corendon reisburo is ons de mogelijkheid geboden om 100 kg
extra bagage gratis mee te nemen naar Gambia voor goede doelen.
Een oproep via facebook leverde heel veel kleding op. Vooral
kinderkleding.
Alle kleding is gecontroleerd, en gesorteerd op jongens en meisjes en
ook op maat klaargelegd. Dit hield in dat we 14 extra koffers als
bagage meenamen. Een extra auto heeft dit naar schiphol vervoerd.
Ook hebben wij van een ziekenhuis uit Leiden diverse medische
goederen ontvangen. Van injectie naalden tot zwangerschapstesten.
Ook laberatorium zaken zijn meegenomen. We hebben het
afgeleverd in zowel een groot ziekenhuis als ook in een klein privé
kliniekje. Wij moesten de gevers namens de directie van beide
ziekenhuizen hartelijk danken. Ze hopen in de toekomst nog meer te
mogen ontvangen. Via de ambassade mochten we alle goederen
zonder invoerrechten invoeren. Dit mede omdat wij ook in Gambia als
erkende stichting bij de overheid staan geregistreerd.

Reisverslag
Voor een compleet verslag van onze reis verwijzen wij u naar www.gambiaschoolchildren.nl/reisverslag
2013.htm

Inkopen via internet
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 september 2013 verschijnen. Mocht er eerder aanleiding zijn dan
laten wij het uiteraard weten.
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