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NIEUWSBRIEF Nummer 7, maart 2015
Periodieke nieuwsbrief voor alle sponsorouders, sponsoren en belangstellenden van

Stichting Gambia School Children.
Bezoek Gambia januari 2015
Op zondag 11 januari 2015 is het bestuur vertrokken
naar Gambia voor de jaarlijkse controle. Het was een
drukke maar enerverende tijd. Het strand heb ik
helaas maar ėėn dag gezien. Ook dit jaar zijn er
weer sponsorouders met ons meegereisd. Tevens
kwamen na een week nog enkele sponsorouders die
graag persoonlijk hun “kind”wilde zien. We kunnen
terug kijken op een geslaagd bezoek. Alle scholen
zijn op twee na bezocht. Alle bescheiden zijn ter
inzage aangeboden en gecontroleerd. Dit was
genoeg reden om het resterende schoolgeld te
betalen. Helaas door de koersdaling van de euro
kregen we minder Gambiaans geld voor de euro dan
vorig jaar. Dat betekent dat we meer hebben
moeten betalen dan vorig jaar. Mocht de koers verder dalen dan zullen wij u dit mededelen in september.

Spoedeisende post
Zoals al eerder was geschreven hebben wij een project spoedeisende hulp opgestart. Echter de opbrengst bleef
ver achter dan wij hadden gehoopt. Om het project toch te laten slagen hebben wij contact opgenomen met
een bevriende stichting die ook dezelfde doelstelling heeft als wij. Gezamenlijk is het gelukt om de post op te
zetten. Het is nu echter iets groter geworden dan in eerste instantie door ons was gepland. Nu kunnen er
meerdere patiënten worden geholpen. Er is iedere dag een compleet team van arts, verpleegster/vroedvrouw
en assistent aanwezig. Dat betekent dat er altijd spoedeisende hulp aanwezig is. Ook is er een laboratorium
naast het gebouw gekomen waardoor direct testen gedaan kunnen worden en indien nodig gelijk met een
behandeling kan worden begonnen. Helaas was tijdens ons bezoek het geheel nog niet officieel opgeleverd. Op
het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt kunnen de patiënten er terecht. Er zal door de assistent periodiek
worden gerapporteerd over de gang van zaken.

Children of the Gambia Nursery school
Tijdens ons bezoek aan bovengenoemde school kwamen
wij tot de ontdekking dat er voor de docenten sinds
september geen salaris was betaald. Deze school wordt
niet door de overheid ondersteund en de inkomsten van
het schoolgeld wat betaald wordt is net voldoende om
lesmateriaal te kopen. Toch staan de leraren iedere dag
voor de klas. Het bestuur heeft toen besloten om voor
één maand de salarissen te betalen. Dit is mogelijk
dankzij enkele algemene sponsoren. Ook de huur voor
2015 kon niet worden betaald. Gezamenlijk met enkele
daar aanwezige sponsorouders hebben we besloten om
deze voor hun onze en hun rekening te nemen.
Waarvoor heel veel dank.
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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 binnen krijgt zou het fijn zijn als u dat deelt. Dan kunnen ook uw vrienden
zien wie wij zijn en misschien ons ondersteunen.

Nieuwe sponsorkinderen
Ook dit jaar werden we geconfronteerd met kinderen die graag
naar school zouden willen gaan maar waarvan de ouders het
schoolgeld niet kunnen betalen. Op onze site
http://gambiaschoolchildren.nl/sponsor-ouders-gezocht/ hebben
wij foto’s van de kinderen staan. Weet u iemand die misschien een
kind zou willen sponsoren laat het ons dan weten of vraag om het
aanvraagformulier te laten invullen. Dit is te vinden op
http://gambiaschoolchildren.nl/inschrijfformulier-sponsoring/.
Voor enkele kinderen is de wens reeds in vervulling gegaan tijdens
ons werkbezoek in januari. Ze staan hiernaast op de foto met hun
sponsorouder in het midden.

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.

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.

Uitbreiding van het bestuur.
Zoals bij alle stichtingen waar vrijwilligers werken is het noodzakelijk dat er een bestuur is die de afgesproken
regels controleert en naleeft. Echter is dat alleen mogelijk indien er voldoende personen in het bestuur zitten.
Hierbij een oproep voor uitbreiding van ons bestuur. Wat wij van u vragen is de bereidheid om samen met de
overige bestuursleden tijd beschikbaar te stellen en bepaalde taken uit te voeren. Er vindt geen vergoeding
plaats. Het aantal vergaderingen kan in overleg worden bepaald. Ook de locatie.

Volgende bezoek aan Gambia
Ons volgende bezoek zal zijn januari 2016. Wilt u ook mee? Laat het ons weten. Wij zijn geen reisbureau, maar
kunnen u daar waar mogelijk adviseren en soms begeleiden. Daarnaast zullen er vast wel een paar dagen zijn
om het mooie strand te bezoeken.
In september zal er door de Gambiaanse bestuursleden controles worden uitgevoerd en dat wordt aan ons
doorgegeven.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal uiterlijk eind september 2015 verschijnen, of als er nieuws is eerder.
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