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NIEUWSBRIEF Nummer 12 uitgifte oktober 2017
Periodieke nieuwsbrief voor alle sponsorouders, sponsoren en belangstellenden van

Stichting Gambia School Children.
Wij gaan weer naar Gambia in 2018
Op 15 januari 2018 gaan we weer naar Gambia. Op deze reis hopen
we de contacten die we regelmatig telefonisch of via de mail hebben
met ons Gambiaans bestuur persoonlijk te kunnen uitbreiden, evenals
de contacten met de scholen. Momenteel worden door het
Gambiaanse bestuur de schoolgelden betaald voor de eerste periode.
Tevens controleren zij de aanwezigheid van de kinderen op de
scholen. Mocht blijken dat een kind niet aanwezig is dan wordt er
over enkele weken weer gecontroleerd. Pas na de controle wordt er
betaald. Dit om te voorkomen dat het sponsorgeld niet terecht komt
op de goede plaats waarvoor het bestemd is. Wijzelf gaan die controle
in januari weer uitvoeren en betalen dan het resterende schoolgeld.

`
Ons nieuwe project: Het schooltje van Conthee
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij bericht dat de grond waarop het schooltje moest komen
reeds was uitgezocht. Dat was ook zo, maar na uitvoerige controle, o.a. bij het kadaster in
Gambia, bleek dat de persoon die het ons wilde verkopen, niet de enige eigenaar was, maar
meerdere familieleden. Deze woonden echter in Spanje. We hebben ze allemaal benaderd en
kregen te horen dat enkelen de grond niet wilden verkopen. Dus ging de koop niet door. Toen
op zoek naar een ander stuk grond. Na enige weken kregen we een nieuw stuk grond
aangeboden. Helaas was dit stuk niet geschikt om een schooltje op te bouwen en ook de
toegangsweg hier naartoe was niet erg prettig. Dus weer verder zoeken. Wederom na enkele
weken vonden we een stuk grond wat wel geschikt bleek te zijn. Het was echter voor ons te
groot, zelfs zo groot dat er ook nog een woning naast de school gebouwd zou kunnen worden.
De grondprijs was ook veel hoger dan we konden betalen. Na flink onderhandelen kregen we
uit eindelijk de prijs die we er voor over hadden. Ook met de aannemer en de architect waren
we het eens over de kosten. Helaas op het allerlaatste moment, drie dagen voordat we alles
zouden tekenen, moest een sponsor zich terugtrekken. Dit sloeg een gat in het geheel van
ongeveer € 7000,00. We hebben toen het project voorlopig moeten afblazen, met dien
verstande dat we zodra we het financieel wel weer rond hebben, alsnog kunnen gaan bouwen.
Mocht u iemand kennen die ons zou willen helpen hiermee dan houden we ons aanbevolen.
De giften zijn fiscaal aftrekbaar.
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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.

Container
Eind november 2017 gaat er weer een container met hulpgoederen
naar Gambia. Ongeveer 25 bananendozen vol met verbandmiddelen
voor o.a. het ziekenhuis in Brikama zitten bij de zending van totaal
80 dozen. Ook met onze reis gaat er nog ongeveer 90 kg mee aan
kleding voor de kinderen in Gambia. Wij zijn ons reisburo Corendon
hiervoor zeer erkentelijk.
Bij de zending met de container zitten ook enkele rollators, een paar
computers met de nieuwste versie van windows 10 en een
compleet Office pakket, computerschermen en enkele
smartphones. Dit allemaal voor sommige studenten op het hoger
onderwijs

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.

Bezoek van sponsorouders aan Gambia
Ook dit jaar gaan weer vijf sponsorouders naar Gambia mee, die gezamenlijk met ons de
gesponsorde kinderen op de scholen of thuis bezoeken. Enkelen zitten in een ander hotel,
maar weten ons te vinden. We houden contact met hen in Gambia. Het is voor hen altijd fijn
om met eigen ogen te zien hoe het gaat met hun sponsorkind.
Volgende nieuwsbrief maart 2018 of indien nodig eerder.
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