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NIEUWSBRIEF Nummer 11 uitgifte maart 2017
Periodieke nieuwsbrief voor alle sponsorouders, sponsoren en belangstellenden van

Stichting Gambia School Children.
We zijn weer in Gambia geweest
Op woensdag 7 januari zijn we weer vertrokken naar Gambia voor onze jaarlijkse controle. Ondanks
de spanningen die er waren in Gambia vanwege de mogelijke presidentswisseling zijn we toch
afgereisd. Op 8 januari werden we verrast door het feit dat op de eerste school die we bezochten, het
angstig stil was buiten de poort. Geen geluid van kinderen die in de klas zaten of buiten speelden.
Eenmaal binnen de poorten ontdekten we waarom het zo stil was. Er was geen kind op het terrein.
Wel waren de docenten en de staf aanwezig. Die
wisten ons te vertellen dat alle kinderen of door de
ouders werden thuisgehouden of dat de ouders
tijdelijk gevlucht waren naar het buurland Senegal.
Angstig voor wat misschien komen gaat. Dus geen
controle van de kinderen zelf, maar wel op de
presentielijst die bijgewerkt was tot en met
december 2016. Alle kinderen waarvoor wij
verantwoordelijk zijn waren aanwezig tot de
kerstvakantie. Ook bleken de meesten goede
resultaten te behalen op school.
Deze verrassing overkwam ons op iedere school.
Een leeg terrein waar normaal veel kinderen behoren te zijn
Geen kinderen, maar wel de docenten en de staf.
Ook hebben we de grond uitgezocht voor ons nieuwe project: het schooltje van Conthee, dat zoals in
de eerdere nieuwsbrief was vermeld, gesloopt was. De locatie zoals we die in eerste instantie voor
ogen hadden, bleek achteraf niet haalbaar. Ook de locatie van het huidige stukje grond ligt veel
gunstiger. Reden voor ons om hiermee verder te
gaan. Voor dit project proberen we ongeveer
€ 15000.00 bij elkaar te krijgen zodat binnenkort
weer in deze wijk van Manja Kunda les gegeven kan
worden aan de kleinsten. Zoals u op bijgaande foto
kunt zien is er op dit terrein voldoende schaduw
aanwezig waar de kinderen buiten de lessen
kunnen spelen. Voor zover nu bekend kunnen er
zonder dat er bomen gerooid moeten worden
minimaal 4 klaslokalen gebouwd worden en twee
toiletten voor de kinderen. Daarna is er nog ruimte
om uit te breiden indien nodig.

Giften

Alle giften gedaan aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Wij mogen het ANBI keurmerk voeren.
Ook in het afgelopen jaar hebben wij aan de gestelde eisen voldaan. In sommige gevallen is er zelfs
geen fiscale drempel nodig. Wilt u hier meer over weten? Raadpleeg uw belastingadviseur of stuur ons
een e-mail en wij vertellen u hoe dat werkt. Voor het CBF keurmerk kunnen wij in aanmerking komen,
maar dat kost enkele honderden euro’s, die wij liever aan de kinderen besteden.
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Nieuwe sponsoren
Ook nu vragen we uw medewerking om nieuwe sponsoren te vinden. Waarom? Het is bekend dat
ieder jaar als we in Gambia komen er vaak wordt gevraagd of we nog een paar kinderen willen en
kunnen sponsoren. Hun ouders hebben geen geld om de kosten voor de school te betalen. Heeft u
vrienden, familie of kennissen die mogelijk ook een kind willen ondersteunen laat ze dan contact met
ons opnemen. Momenteel zijn de kosten op jaarbasis tussen de € 85.00 en €200.00. Uiteraard is het
ook mogelijk om gezamenlijk met iemand anders een kind te sponsoren.

Hulpgoederen.
Eind november 2016 was er weer een container
naar Gambia gegaan met daarin veel goederen
bestemd voor o.a. het ziekenhuis in Brikama.
Dankzij een gulle gift zaten er bijvoorbeeld twee
nieuwe verrijdbare bloeddrukmeters in.
Daarnaast heel veel bloedbuisjes, naalden,
verbanden en nog veel meer bruikbare
goederen. De staf was ons dan ook zeer
erkentelijk en vroegen ons dit aan de sponsoren
mee te delen. Uiteraard willen wij hieraan
voldoen. Bij deze dus.
Ook mochten wij via één sponsor, die zijn naam niet vermeld wil hebben maar wel bekend is bij één
van onze enthousiaste sponsorouders, aan een schooltje boeken geven ter waarde van € 500.00. Deze
boeken hebben wij op vrijdag 14 januari 2017 samen met de schooldirecteur gekocht bij de
groothandel. We zouden ze op donderdag 19 januari officieel overhandigen in aanwezigheid van de
betreffende sponsorouder. Helaas moesten we gezien de inmiddels opgelopen spanningen in Gambia
hals over kop op woensdagmorgen 18 januari letterlijk vluchten uit Gambia. Dus geen overdracht.
Dus moesten we de rest van alle nog te regelen zaken staken en terug naar Nederland. Na enige dagen
bleek de situatie na de machtsovername weer stabiel te zijn. Reden voor ons om weer te boeken om
de rest van de werkzaamheden af te ronden.
Op 8 februari ben ik nu zonder echtgenote maar
vergezeld door onze fotograaf weer afgereisd voor
een week. Hierin moest dus alles geregeld en
gecontroleerd worden. Gelukkig is dit geslaagd en
hebben we van bijna alle gesponsorde kinderen
foto’s kunnen maken. Op twee kinderen na is dat
gelukt. Deze twee zijn echter met hun ouders
gevlucht naar Senegal, omdat dat hun ouders aan de
kant van de oude president stonden en ze bang
waren voor represailles. Helaas. De sponsorouders
worden, of zijn reeds hiervan op de hoogte.
De overdracht van de gesponsorde boeken hebben we nu symbolisch alsnog gedaan, echter zonder de
sponsorouder.
Volgende nieuwsbrief oktober 2017 of indien nodig eerder.
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