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NIEUWSBRIEF Nummer 9 maart 2016 

Periodieke nieuwsbrief voor alle sponsorouders, sponsoren en belangstellenden van  

Stichting Gambia School Children. 

 

Bezoek Gambia januari 2016 
Op maandag 11 januari 2016 zijn wij vertrokken 

naar Gambia voor onze jaarlijkse controle. We 

hadden dit jaar een zeer druk programma, omdat 

we meer scholen dan andere jaren moesten 

bezoeken. Reden hiervoor is dat sommige kinderen 

i.v.m. hun leeftijd naar een hogere school toe gaan 

en ze gaan niet allemaal naar dezelfde school. Door 

vooraf een strak schema te maken is het gelukt om 

alle kinderen te bezoeken. Er was 1 meisje echter 

voor haar stage in Senegal. Via haar moeder 

hebben we toch de benodigde informatie 

ontvangen. Alle sponsorouders ontvangen 

binnenkort persoonlijk bericht over hun 

sponsorkind. Ook dit jaar zijn er weer ouders met 

ons meegereisd die samen met ons enkele scholen 

en projecten hebben bezocht. Ook het grote 

ziekenhuis in Brikama alsmede het kleine ziekenhuis in Botakunku mocht zich verheugen op heel veel medisch materiaal 

die wij al vooruit hadden gestuurd in dozen met de boot. Daarnaast hebben we veel materiaal in koffers meegenomen met 

het vliegtuig. Dankzij overleg met het Gambiaanse consulaat mocht alles gratis worden ingevoerd. Het betrof enkele 

laptops, een printer en telefoons. Op de laptops kan de administratie van het Gambiaanse bestuur beter worden 

bijgehouden. Ook waren we dit jaar in de gelukkige omstandigheid dat wij van diverse sponsorkinderen hun ouders 

konden bezoeken. Een ware belevenis. Daar werden trots de rapporten van de kinderen getoond. 

  

Financiën 
Dit jaar hadden we te maken met een zeer slechte koers voor het omwisselen van euro’s in Gambiaanse Dalarsi. Dit had als 

consequentie dat er een gat zat tussen de door de penningmeester ontvangen gelden van de sponsoren en wat er in 

Gambia moest worden betaald ongeveer 15 tot 18 procent tekort was. Voor dit jaar is het echter door het bestuur 

bijbetaald. Mocht in september de koers nog zo slecht zijn dan nemen wij bijtijds contact met de sponsorouders op. 

 

Nieuw project 
We gaan weer een nieuw project starten. Er moet een schoolgebouwtje komen op ongeveer 15 kilometer van Brikama. 

Waarom? Een van onze bestaande scholen blijkt nu na 40 jaar gestaan te hebben op grond waar vroeger een weg was 

gepland. Daar is men nu achter gekomen en in de grote vakantie (van juli t/m augustus is zonder overleg het schoolgebouw 

voor een groot gedeelte gesloopt door de overheid. Aangezien de overige ruimte te klein is om daar nieuwe lokaaltjes neer 

te zetten is er besloten om op een andere locatie te gaan bouwen. Hiervoor hebben wij ongeveer € 10.000,00 nodig om in 

september 2016 weer te kunnen starten. In een gedeelte van het huidige gebouw wordt tot de vakantie professorisch 

lesgegeven. 
 

Spoedeisende post/hospitaaltje                
Het hospitaaltje, wat al lang open had moeten zijn, is helaas nog steeds niet open. Gesprekken met de Alkahlo (hoofd van 

het dorp) en de arts hebben plaats gevonden. Gebleken is dat er nog steeds geen bruikbaar water is. Ook is men met de 

bouw vergeten om extra toiletten te maken voor de bezoekers. Hieraan wordt momenteel druk gewerkt om er sponsoren 

voor te zoeken.  
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Facebook 
Heeft u zich al aangemeld op Facebook om onze berichten te volgen? Zo niet, zoek onze site op via Facebook op 

gambiaschoolchildren in het zoekvenster en meld u aan. U blijft dan op de hoogte van het reilen en zeilen van de stichting. 

Als u dan een berichtje binnenkrijgt, zou het fijn zijn als u dat deelt. Dan kunnen ook uw vrienden zien wie wij zijn en 

misschien ons ondersteunen. Hoe meer likes hoe meer mensen van ons op de hoogte zijn. 

 

 

Schoolmateriaal 
Ook dit jaar waren we in de 

gelukkige omstandigheid dat 

wij dankzij een sponsor weer 

een paar scholen mochten 

verblijden met nieuw 

lesmateriaal. Vooraf hadden 

wij geïnformeerd wat of er 

urgent was en waar we het 

konden bestellen. Samen 

met het hoofd van een paar 

scholen hebben wij al het materiaal gekocht en een paar dagen later op de 

scholen afgeleverd. Dit was weer een bijzonder fijne ervaring. Op een school werden we opgewacht door een erehaag van 

schoolkinderen die naar de weg waren gekomen om ons te verwelkomen. Daar werden liedjes voor ons gezongen. Op de 

school zelf werden voordrachtjes gedaan door enkele leerlingen. Na het overhandigen van het lesmateriaal werden 

lovende woorden gesproken door de directie en enkele leerkrachten. Ook was er iemand aanwezig van het Ministerie van 

Onderwijs. 

 

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. 

 

Vrienden van Gambia School Children 
Sinds medio 2015 kunt u ook vrienden worden van onze stichting zonder specifiek een kind te sponsoren. De bijdrage 

periodiek kunt u zelf bepalen. Van de ontvangen gelden, zorgen wij dat er weer een kind onderwijs krijgt. Op deze wijze 

blijven voor de vrienden de kosten  te overzien en zorgen wij voor een goede besteding. 

Stuur een mailtje voor informatie of bezoek onze website www.gambiaschoolchildren.nl 

 

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 internet goederen 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  
De volgende nieuwsbrief zal uiterlijk eind september 2016 verschijnen, of als er nieuws is eerder.  


