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Het jaar 2019 was voor de stichting een druk en enerverend jaar.  

Op verschillende plaatsen is hard gewerkt aan uitbreidingen en verbeteringen 

van schoolvoorzieningen. 

Er is een prachtig nieuw schoolgebouw gekomen voor de Primary school in 

Sukuta Madina, in Macouda worden de lemen en palmbladeren leslokalen 

vervangen door goede stenen accommodatie en in Manduar is een 

waterinstallatie gerealiseerd. 

Dit alles was mogelijk dankzij de vele financiële bijdragen die onze stichting 

mocht ontvangen. In het bijzonder willen we de AFAS Foundation noemen; deze 

foundation heeft de volledige bouw en inrichting van de Primary school 

in Sukuta Madina mogelijk gemaakt. 

 

 

Lift Primary school in Sukuta Madina. 
In de loop van januari kregen we het mooie bericht dat de AFAS Foundation de nieuwbouw en inrichting van de 

Primary school wilde financieren.   Geweldig nieuws, nu kon alles voor het project in gang worden gezet. 

Het project omvatte een L-vormig schoolgebouw met 8 leslokalen en twee kleine kantoorruimtes in twee 

bouwlagen, het vervangen van het oude toiletgebouw van de Nursery school door een nieuw gemeenschappelijk 

toiletgebouw voor Nursery en Primary, schoolbanken en ander meubilair voor de school, een solar system, een 

eigen watervoorziening, inrichting van het schoolterrein en schoolmaterialen en leermiddelen.  

Het project was er op gericht om het schoolgebouw in september bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2019-

2020 gereed te hebben. 

Als eerste activiteit is een 30 meter diepe bore-hole gemaakt zodat direct bij de aanvang van de bouw voldoende 

water beschikbaar zou zijn. De bore-hole was essentieel voor het project en de school omdat de waterleiding vaak 

nauwelijks water levert. Later tijdens het project is een toren geplaatst met daarop twee tweeduizend liter tanks.  

 

In maart heeft het bouwbedrijf een grote hoeveelheid bouwmaterialen naar de schoollocatie gebracht en konden 

de vrijwilligers van de community starten met het maken van bouwblokken en met het uitgraven van de fundering. 

Op het terrein werd een oude, met dieselmotor aangedreven, betonmolen geplaatst en in de loop van het project 

een eenvoudige hijsinstallatie voor het ophijsen van de materialen naar de verdieping. Erg veel handwerk allemaal. 

Een paar vrouwen van de community kookten elke dag een voedzame warme lunch voor de bouwers.  

En twee mannen uit de community hielden continue toezicht op de bouw en de kwaliteit van het werk. 

 

Het toiletgebouw is door de plaatselijke bouwer Seedy gebouwd. Het gebouw heeft gescheiden toiletten voor de 

jongens/mannelijke leerkrachten en de meisjes/vrouwelijke leerkrachten.  Voor de kinderen hurktoiletten en voor 

de leerkrachten zittoiletten.  

 

De bouw van het schoolgebouw verliep zeer voorspoedig zodat eind september, bij aanvang van het nieuwe 

schooljaar 2019-2020, de lokalen van de Primary school konden worden betrokken. 

Het lokaal dat gaat dienen als bibliotheek is nog niet helemaal ingericht; wel zijn er al kasten, stoelen en tafels 

beschikbaar en een eerste hoeveelheid boeken. 

 

Ook het computerlokaal is nog niet helemaal ingericht; inmiddels heeft onze stichting al een 13-tal laptops 

ontvangen die bij de Stichting Politievormingscentrum in Vaassen overcompleet waren. 

Deze laptops zullen worden voorzien van Engelstalige software en daarna worden verscheept naar Gambia.  

In het computerlokaal kunnen de kinderen van de hogere klassen wegwijs worden gemaakt met computers en er 

zijn plannen om ook de jeugd en zo mogelijk volwassenen uit de community leren omgaan met computers.  
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Er zijn in Gambia nauwelijks gezinnen  waar mensen computers hebben, dus de school is dan de eerste plaats waar 

de kinderen ermee in aanraking komen. 

Op de school zal internet/WIFI worden geïnstalleerd; internet is ook erg belangrijk voor de leerkrachten voor het 

voorbereiden van hun lessen. 

 

Dit schooljaar 2019-2020 heeft de Primary school vier klassen met bij elkaar ruim 190 kinderen. 

De komende jaren groeit de school naar ruim 300 kinderen. 

 

Wat moet er nog voor de Primary school gedaan worden? 
Het schoolterrein moet nog worden ingericht; het terrein van de school waarop het schoolgebouw en 

toiletgebouw staan is ongeveer 1.000 m2 groot: aansluitend ligt nog een terrein van 1.000 m2. 

De community probeert die tweede 1.000 m2 ook bij de school te krijgen zodat er meer ruimte komt voor de 

schoolkinderen en voor sport, spel en een schooltuin voor groente. 

Zodra zeker is dat (en of) dit extra terrein er bij komt kan een goed plan voor de inrichting en de omheining van het 

schoolterrein worden gemaakt. 

Verder moet het solar system nog worden aangelegd en is de inrichting van de school nog niet volledig. 

 

 
de nieuwe Primaryschool met links het nieuwe toiletgebouw. 

 

 
Kinderen in de klas van de Lift Primary school Sukuta Madina 
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Lift Nursery school Sukuta Madina 
Dit jaar telde de Lift Nursery school 220 kinderen in de leeftijd drie-en-half tot zeven jaar. 

De school kent vier nivo’s van Pre-Nursery tot en met Nursery-3. In de Pre-Nursery ligt het accent nog op het leren 

spelen, zingen en creatief bezig en in de Nursery-1 t/m Nursery-3 ligt het accent veel meer op al echt leren (engels, 

rekenen). Elke schoolperiode van drie maanden wordt in alle klassen afgesloten met een eindtoets; hiermee wordt 

bepaald waar de kinderen staan in hun ontwikkeling. 

De kinderen van Nursery-3 die in juli de school verlieten zijn nagenoeg allemaal doorgestroomd naar de Lift 

Primary school. Hun schooltijd op de Nursery is met een feestelijke evenement afgesloten.  
 

 
de leerlingen in de Lift Nursery school Sukuta Madina. 

 

 

Nursery School in Manduar 
Deze kleinschalige Nursery school in het zuiden van Gambia is in 2019 een beetje blijven hangen in ontwikkeling. 

De school telt eind 2019 zo’n dertig leerlingen verdeeld over vier groepen.  

De verwachte en gehoopte groei van het aantal kinderen is uitgebleven. Op zich erg jammer omdat er in het gebied 

waar de school staat een overvloed aan kinderen is. Het lijkt te maken te hebben met de schoolkosten.  

Zelfs de kleine schoolbijdrage van nog geen 10 euro op jaarbasis lijkt voor veel ouders te veel. En die 10 euro die 

gevraagd wordt is eigenlijk al veel te laag voor een acceptabel salaris voor de leerkrachten 

 

In 2019 heeft de school een eigen waterinstallatie gekregen. Deze bestaat uit een bore-hole waaruit het water op 

meer dan 40 meter diepte wordt opgepompt naar een tweeduizend liter tank op een stellage. Deze watertank 

zorgt voor de benodigde waterdruk. De pomp werkt op de elektriciteit van een zonnepaneel. 

Door gebrek aan geld kon vanaf september ook geen schoollunch meer worden verstrekt. 

Begin januari gaat onze stichting bekijken hoe deze school beter kan gaan functioneren en hoe meer kinderen uit 

de community van Manduar naar school kunnen. 
 

kinderen in de klas van de Manduar Nursery school 
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Primary school in Macouda   
Dit is een project van onze ambassadeurs Frans en Amy. Zij helpen Macouda (in Senegal net over de grens in het 

zuiden van Gambia) al vele jaren met een gezondheidscentrum. Twee jaar geleden heeft de community van 

Macouda besloten dat de kinderen in de eigen omgeving naar school moeten kunnen. 

Daartoe zijn eerst in het dorp leslokalen onder palmbladeren gerealiseerd en daarna is een lemen schoolgebouw 

met drie leslokalen gemaakt. 

Beide accommodaties zijn verre van duurzaam.  

Amy en Frans hebben besloten te helpen met een goede stenen (betonnen) accommodatie. Er zijn twee gebouwen 

met elk drie leslokalen en een goed toiletgebouw nodig. Daarnaast is water enorm belangrijk voor de school (en de 

community). 

Het toiletgebouw en eerste schoolgebouw zijn nu in aanbouw. De waterinstallatie is deze zomer gerealiseerd. De 

overheid van Senegal helpt alleen met het eerste stenen schoolgebouw met drie leslokalen; voor het tweede 

schoolgebouw, het toiletgebouw en de waterinstallatie moeten Amy en Frans zelf fondsen werven.  

   
leslokalen van palmbladeren van de school in Macouda worden vervangen door een gebouw van steen 

 

Schoollunch 
Alle kinderen van de Lift Nursery en Primary school hebben ook in 2019 weer op elke schooldag een warme lunch 

gekregen op school. Deze wordt voor de gesponsorde kinderen betaald uit de sponsorbijdrage en voor de niet-

gesponsorde kinderen uit het lunchfonds van de stichting, dat gevoed wordt uit donaties en acties (waaronder een 

hele mooie actie van de kerk van Wijk bij Duurstede). Twee vrouwen uit de community bereiden de lunch in de 

eenvoudige keuken op het schoolterrein. In 2019 is ongeveer 6.000 euro uitgegeven aan de schoollunch. 
 

  

Bereiden van de schoollunch 
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(leren) tandenpoetsen na het eten 

 

Sponsoring van kinderen 
Ongeveer de helft van de kinderen van de Lift Nursery en Primary hebben een sponsor die hen helpt met de 

schoolkosten. Zo worden met de sponsorbijdrage onder andere de school fees en de schoollunch betaald. 

Een erg belangrijke sponsoring want veel ouders kunnen de jaarlijkse schoolbijdrage van 28 euro en de 

lunchbijdrage van 18 euro niet betalen. Ook dit jaar hebben veel sponsors als extraatje soms rijst en/of andere 

spullen aan hun sponsorkind / sponsorgezin gegeven. 

Wat wel opvalt is dat veel kinderen van de community regelmatig verhuizen. Dat komt voor een deel doordat 

ouders vaak geen eigen woonvoorzieningen hebben en vaak tijdelijk ergens iets goedkoops kunnen huren maar 

daar soms al weer snel uit moeten.  Ook moeten kinderen vaak verhuizen door overlijden van hun vader of moeder 

of door scheiden van hun ouders. 

 

 

Scholing van leerkrachten 
Leerkrachten op de Nursery school worden door onze stichting in de gelegenheid gesteld om naar college te gaan 

en daar de drie-jarige opleiding Early Childhood Development te volgen. 

Gedurende deze drie jaar gaan ze alle vakantie periodes naar college; als ze na deze drie jaar slagen mogen ze zich 

qualified teacher noemen. 

In juli zijn twee andere leerkrachten van de Lift Nursery school gestart met deze opleiding. 

In mei kregen Alimatou en Sukuta hun diploma. Deze diploma-uitreiking is één keer per jaar en de geslaagde 

studenten van alle opleidingen krijgen dan hun diploma; een enorm groots en langdurig evenement. 
 

 
tweede in de rij is Alimatou, het hoofd van de Lift Nursery en Primary school 
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Leermiddelen 
Goed onderwijs is alleen mogelijk als de leerkrachten kunnen beschikken over goede hulpmiddelen en les- en  

leermiddelen. Digiborden, ipads en chromebooks worden op Primary scholen in Gambia nog niet gebruikt. 

Het zou mooi zijn als voor elk kind op school al lesboeken beschikbaar zijn en als er een bibliotheek is met 

voldoende lees- en leerboeken. 

Onze stichting heeft al een aantal malen geholpen met het aanschaffen van les- en leesboeken. 

Begin december ontving de school vanuit de actie “Books for Africa” twintig dozen met lees- en leerboeken. 

 

 
lesboeken voor de kinderen van de Primary school 

 

  

twintig dozen met leesboeken en leerboeken voor de Lift Nursery en Primary school 

 

In het nieuwe jaar 2020 zal onze stichting zich blijven inzetten voor verbetering van de 

onderwijsfaciliteiten in Gambia. 

 

In 2019 hebben velen ons weer geholpen met ons werk in Gambia via geld, 

goederen en werkzaamheden. Hartelijk dank voor alle steun en hulp!! 

 

Mirjam en Marco Schonewille 

Toos en Arie Burggraaf 

Frans en Amy van de Bercken (ambassadeurs) 

Huib en Erica van der Starre (ambassadeurs) 

 

Stichting Onderwijs voor Gambia 
Telefoon: 06-28906942 / 28961617 
email: info@onderwijsvoorgambia.nl 
website: www.onderwijsvoorgambia.nl 
Rabobank: NL48 RABO  0173  6660  51 
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