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NIEUWSBRIEF Nummer 8, september 2015 

Periodieke nieuwsbrief voor alle sponsorouders, sponsoren en belangstellenden van  

Stichting Gambia School Children. 

 

Spoedeisende post/hospitaaltje 
In onze nieuwsbrief van maart berichtten wij u dat op het moment dat u die nieuwsbrief kreeg het hospitaaltje in werking 

zou zijn. Helaas was dat niet het geval. Sterker nog op dit moment is het nog steeds niet geopend.  

De oorzaak hiervan is divers. Enerzijds bleken er 

meer zaken geregeld te moeten worden om de 

bouw af te ronden en anderzijds bleek de opgave 

die gedaan was om water aan te sluiten niet te 

kloppen. De aansluiting op het leidingnet bleek 

enkele honderden meters verder te liggen dan 

was opgegeven. Hiervoor moesten meer kosten 

worden gemaakt die door ons niet begroot 

waren. Ook meenden wij dat die extra kosten 

ons niet konden worden aangerekend omrede 

dat zij (de bevoegde instantie) die opgave had 

gedaan. Voorzover we nu weten gaan zij die 

kosten nu voor hun rekening nemen. Ook is er nu 

iemand aangesteld om controle uit te voeren op 

alle nog af te ronden werkzaamheden. Helaas is 

het regenseizoen gaande en dat vertraagt ook 

veel tijd. Wij gaan er vanuit dat het toch 

binnenkort wordt geopend en houden u op de 

hoogte in de volgende nieuwsbrief.   Foto: vooraanzicht hospitaaltje (weg wordt nog geasfalteerd) 

        

Bezoek Gambia januari 2016 
Maandag 11 januari, de dag dat “mijn Gambiaanse kleinzoon” jarig is, gaan we weer naar Gambia. Ook dit jaar gaan er vijf 

sponsorouders naar Gambia die ons daar ontmoeten en gezamenlijk de kinderen controleren en de voortgang te zien van 

het afgelopen jaar. Uiteraard ook de voortgang of het in praktijk zijn van het hospitaaltje. Zoals al eerder vermeld zal Awa 

daar als verpleegkundige haar werkzaamheden verrichten. Ook bevallingen kunnen door haar gedaan worden. Aangezien 

het hospitaaltje aan een doorgaande - goed berijdbare - weg ligt kan in noodgevallen een ambulance snel ter plaatse zijn. 

 

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

 

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. 

 

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 wij zorgen voor een goede besteding. 

Stuur een mailtje voor informatie of bezoek onze website www.gambiaschoolchildren.nl 
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Sponsoring door Missie en ontwikkeling Schagen 
Door onze aanwezigheid eind september 2014 op 

de markt in Schagen zijn wij in contact gekomen 

met personen van de missie en ontwikkeling 

Schagen. Zij hebben ons voorgedragen aan het 

bestuur om voor een gift in aanmerking te 

komen.  Dit heeft geresulteerd in een bijdrage 

van € 1500.00 die wij mochten ontvangen. Dit 

geld was bestemd voor lesmateriaal voor een 

school. Wij hebben contact opgenomen met het 

ministerie van onderwijs in Gambia en in overleg 

met hun een school uitgezocht die daarvoor 

absoluut in aanmerking kwam. In januari 2015 

hebben wij voor dat geld allerlei boeken en 

lesmateriaal gekocht. De kinderen hebben nu 

allemaal ook een eigen schrift die ze mee naar 

huis mogen nemen om te laten zien wat ze op 

school leren. Wij danken de sponsor mede 

namens de school in Gambia.     

                                              FOTO: Uitreiking van schoolmateriaal in Januari 2015. 

         

Sponsoren diversen scholen 
Toen wij in januari 2015 in Gambia waren hebben we mensen ontmoet die al enige jaren in Gambia komen om vakantie te 

vieren. Tijdens het ontbijt op een ochtend kwam ėėn persoon naar ons toe met de vraag of ze misschien een dag met ons 

mee mochten als we projecten bezochten. Dit werd uiteraard goed gevonden. Alleen moesten ze een bijdrage leveren aan 

de kosten van vervoer omdat we nu met een grotere auto moesten rijden, Dit was geen probleem. Ze hebben genoten en 

met eigen ogen kunnen zien wat we daar doen. ’s Avonds kwam de aap uit de mouw. De reden dat ze mee wilden was om 

inderdaad te zien wat we daadwerkelijk deden. Hij is namelijk bestuurslid van een parochie in Waterland en ook 

bestuurslid van een kringloop aldaar. Die geven jaarlijks aan goede doelen bedragen weg en hij vond dat ook wij daar in 

2015 voor in aanmerking konden komen nu hij dit had gezien. Op 27 mei 2015 mochten we een cheque van € 2500.00 in 

ontvangst nemen die bestemd is voor schoolmaterialen en speeltoestellen. In januari zullen we die materialen kopen en 

gezamenlijk met de sponsor op de scholen brengen. 

 

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.  
 

Koers Gambiaanse dalarsi 
Helaas is de koers van de Gambiaanse dalarsi ten opzichte van de euro verder gedaald. Dit houdt in dat we nu meer euro’s 

moeten betalen om aan onze aangegane verplichtingen te kunnen voldoen. Mocht de koers niet omhoog gaan dan moeten 

we waarschijnlijk vragen om de bijdrage voor uw kind iets te verhogen. Uiteraard zal dit pas in 2016 gebeuren. 

 

Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief zal uiterlijk eind Maart 2016 verschijnen, of als er nieuws is eerder.  


