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NIEUWSBRIEF Nummer 13 uitgifte maart 2018 
Periodieke nieuwsbrief voor alle sponsorouders, sponsoren en belangstellenden van  

Stichting Gambia School Children. 
 
Reisverslag en start nieuw project 
 
We zijn van 15 januari tot en met 5 februari weer naar 
Gambia geweest. We mochten van Corendon weer extra 
koffers meenemen met medische spullen en hiervoor zijn 
we Corendon zeer erkentelijk. Van het Gambiaanse 
Consulaat mochten we alles zonder invoerrechten 
meenemen.  
In Gambia hebben we, verdeeld over verschillende dagen, 
diverse scholen bezocht om controles uit te voeren en de 
2e en 3e termijn van de schoolgelden te betalen. We 
hebben foto’s gemaakt van de kinderen voor de 
sponsorouders.                                                                                    Foto boven: De twee kinderen die de flessenactie hebben gehouden                                                                    
Daarnaast zijn we een aantal dagen op stap geweest om  
alle dozen, die we in november met de boot verstuurd hadden, rond te brengen naar het ziekenhuis in Brikama en naar 
diverse gezinnen.  
Een sponsorgezin dat tijdens ons verblijf ook in Gambia was, had materiaal meegenomen voor het ziekenhuis en een rolstoel. 
Een andere dag zijn we met sponsorouders naar de compound gegaan van hun sponsorkind.  
Voor Mozes, onze nachtwaker uit het hotel, zijn wij voor zijn zwaar gehandicapte dochtertje van 4 jaar op zoek naar een 
rolstoel. Ze wordt nu overal naartoe getild.   
Samen met sponsorouders, hun dochter, schoonzoon en twee kleinkinderen zijn we naar een boekhandel geweest en naar de 
onderminister van Onderwijs. Hun kleinkinderen hadden een flessenactie gehouden in hun dorp en op school en hebben  
€ 349.15 opgehaald. Dit geld kon nu o.a. besteed  worden aan 1500 schriften, potloden, puntenslijpers, pennen, landkaarten, 
ballen, frisbees en kadootjes voor de meesters en juffen. De kleinkinderen hebben het zelf mogen brengen. 

 
Conthee Nursery School 
 
We zijn ook druk bezig geweest met ons nieuwe project: een 
nieuw schooltje. Dit komt ter vervanging van het onbruikbaar 
geworden schooltje in Manjai Kunda. Samen met Modou 
Lamin Bojang, ons bestuurslid in Gambia, en de makelaar 
hebben we 3 stukken grond bekeken en uiteindelijk een stuk 
grond uitgezocht in Kirr Sereng. Dit ligt in een druk bevolkte 
wijk waar behoefte is aan een onderbouw basisschool. 
Alles is officieel geregeld bij de rechtbank, de advocaat en met 
de Alkalo (burgemeester) van het dorp. De grond is nu echt 

van ons. We hebben       
een ontwerpplan ingediend voor 
3 klaslokalen, 3 toiletten en een 
klein kantoortje en de aannemer 
gaat hiermee aan de  gang. Het is de   foto: Dit is het gesloopte schooltje 
planning dat de school in september open gaat. Er kunnen dan 3 docenten, een directeur, een 
schoonmaakster en een naaister aan het werk. De naaister zal de verplichte schooluniformen 
gaan maken.  
De officiële opening met een afvaardiging van het Ministerie van Onderwijs zal in januari 2019 
plaatsvinden als wij zelf weer in Gambia zijn. We hebben al het papierwerk binnen 14 dagen 
kunnen regelen met grote dank aan Modou (foto links) 
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Zo wordt voorlopig de indeling van de school. 
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Op onderstaande foto is het stuk land te zien waarop het schooltje gebouwd gaat worden. Inmiddels zijn ze de 
stenen al aan het maken voor de muur om het gebouw. 
 

            
 
 
 
 
 
 
          Foto: de grond waarop gebouwd gaat worden                           foto: een sponsorouder maakt de eerste stenen 
 

Graag uw aandacht voor het volgende 
 
Bovenstaand project is dus gestart, maar moet ook verder uitgebreid worden met 3 lokalen. Hiervoor hebben we nog 
ongeveer € 10.000.00 nodig. Mocht u in de gelegenheid zijn om hieraan een bijdrage te leveren in welke orde van grootheid 
dan ook, dan zouden wij dit gaarne tegemoet zien op onze bankrekening nr. NLRABO 0163671761. Graag vermelden project 
CONTHEE SCHOOL 
 

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. 
 

Inkopen via internet 
Dit verzoek zullen wij blijven herhalen om reden dat het u niets kost en voor de stichting geld oplevert. 
We hebben inmiddels al bedragen ontvangen dankzij uw inkopen. Bedankt. Geef dit ook door aan uw vrienden en 
kennissen. Mocht u via internetgoederen kopen, dan kunt u ons ook daarbij gratis financieel ondersteunen. Een 
aantal bedrijven geeft ons namelijk provisie over uw aankopen. Ga daarvoor naar: 
www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3194.  
Volgende nieuwsbrief oktober 2018 of eerder indien nodig.  


