
ER MOET NOG EEN DAK OP !! (Schutse Bengel, december 2011) 
Beste Schutters, 
Zoals jullie sommigen van jullie wellicht weten (of misschien ook niet) ben ik (Marco) afgelopen 
februari in Gambia geweest. 
Deze reis heeft om meerdere redenen een zeer diepe indruk op mij gemaakt en niet in de laatste 
plaats door mijn ontmoeting met Muhammed Jabbie. 
Muhammed is headteacher of the Brufut Upper basic school en heft een duidelijke visie en missie 
ten aanzien van onderwijs in het algemeen en die van Gambia in het bijzonder. 
Hierover verteld hij in een filmpje welke Arie Burggraaf heeft gemaakt tijdens zijn reis naar Gambia in 
april van dit jaar. Het filmpje is via YouTube te bekijken via de volgende link: 
            http://www.youtube.com/watch?v=m46RGit6mbU 
(in de eerste minuten verteld Muhammed over het belang van onderwijs. Vanaf ongeveer 12 
minuten beelden van de Nursery School en de vraag om het dak!). 
 
Muhammed is naast zijn werk als hoofdmeester druk met het bouwen van een lagere school in 
Sukuta Madina, genaamd de Lift Nursery School. 
Zoals je in het filmpje hebt kunnen zien staan alleen de muren nog maar en er moet nog veel 
gebeuren. Het belangrijkste is dat er een dak op de school gezet wordt zodat men in het 
regenseizoen het gebouw ook kan gebruiken. Uiteraard dient het dak ook als beschutting voor de 
felle zon. Het bouwen van het complete dak moet ongeveer € 2.500,= kosten. 
Voor een gemiddelde Gambiaan een enorm vermogen. 
Voor de meesten van ons ook een hoop geld maar wanneer wij gezamenlijk de schouders er onder 
zetten moet dit toch gaan lukken. 
Wij willen dit goede doel dan ook langs deze weg onder uw aandacht brengen en vragen om een 
bijdrage om dit bijzondere project te kunnen realiseren. 
Mirjam en ik gaan eind februari 2012 samen naar Gambia om er persoonlijk voor te zorgen dat het 
geld op de juiste plaats terecht komt, er blijft dus geen cent aan de strijkstok hangen! Mocht u mee 
willen doen, graag! 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 32.90.76.027 t.n.v. M. Schonewille o.v.v. 
Gambia. Rest ons nog om u allen goede kerstdagen en een zonnig en leerzaam 2012 toe te wensen, 
mede namens Muhammed Jabbie en de kinderen van Gambia die graag naar school willen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mirjam & Marco Schonewille 
Zwarte Dijkje 26A 
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