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Onderwijs voor de kinderen van vandaag betekent een hoopvolle, kansrijke toekomst voor de 

volwassenen van morgen. 
 

Belangrijk is dat de kinderen al op jonge leeftijd de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen. 

Onze stichting helpt met onderwijsvoorzieningen (schoolgebouwen, inrichting en 

leermiddelen) voor kleuter- en zo mogelijk ook basisonderwijs. Ook helpt de stichting ouders 

met de kosten van onderwijs voor hun kinderen. 

Daarnaast helpt de stichting waar mogelijk ook andere scholen in Gambia. 

In deze nieuwsbrief in vogelvlucht de belangrijkste gebeurtenissen in 2016. 

 

 

De Lift Nurseryschool in Sukuta Madina 
Met het bouwen van deze kleuterschool (in het dorp Sukuta Madina in het westen van Gambia) met twee leslokalen, een 

kantoor en een toiletgebouw is de stichting in 2012 in Gambia begonnen. 

In 2015 is de school uitgebreid met een tweede gebouw met nog eens twee 

leslokalen en met een gebouwtje op het schoolterrein waar een naaiatelier is 

ondergebracht. Dit gebouwtje kan, indien nodig en zinvol, later ook een 

schoolfunctie krijgen.  

Het schooljaar 2015-2016 had de school 213 leerlingen en dit schooljaar 

2016-2017 zijn er 203 kinderen op school.  

De nurseryschool en onze stichting stonden dit nieuwe schooljaar voor een 

dilemma. Moeten alle kinderen die naar school willen toegelaten worden met 

als gevolg klassen met meer dan 60 kinderen of moeten we proberen de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen 

door het aantal kinderen per klas te limiteren. 

Gekozen is voor het laatste; dit schooljaar is het aantal leerlingen in de 

pre-nursery klas gelimiteerd op 35 kinderen.  

 Na de pre-nursery doorlopen de kinderen de klassen Nursery-1 tot en 

met Nursery-3 zodat over enkele jaren alle klassen 

niet meer dan 35 leerlingen hebben.   

Maar de keerzijde is dat nu niet alle kinderen naar 

school kunnen. Een oplossing hiervoor zou zijn het 

instellen van een morgen- en een middagshift zodat 

het dubbele aantal kinderen naar school kan maar 

dat is volgens de schoolleiding om diverse redenen nog niet mogelijk. 

In juli hebben 44 kinderen de school verlaten om naar de primaryschool te gaan.  

In een officiële ceremonie kregen deze kinderen een mooi certificaat van de school mee. 

 

Schoollunch voor de kinderen. 
Goede voeding is essentieel voor goede leerprestaties. 

Daarom zorgen enkele moeders voor een voedzame lunch in de pauze ’s morgens. Zo’n schoollunch is erg belangrijk omdat 

thuis nogal eens maaltijden worden overgeslagen. Heel wat kinderen komen ’s morgens met een lege maag naar school.  

Maar voor zo’n schoollunch is wel geld nodig. Een deel van de bijdrage voor gesponsorde kinderen wordt in het lunchfonds 

gestort en daarmee gebruikt voor de lunch voor deze kinderen.  

Gelukkig vullen andere sponsors het lunchfonds aan zodat ook niet-gesponsorde kinderen een lunch kunnen krijgen.  

 Tot half november bestond de lunch uit stokbrood (tapalapa) met daarop voedzame salade. 

 Sinds half november wordt een warme maaltijd gemaakt, de meeste dagen  met als basis rijst.  
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Op het schoolterrein 

bereiden twee vrouwen uit 

het dorp deze dagelijkse 

warme maaltijd.  

Op een houtvuur wordt In 

een heel grote pan de rijst 

gekookt. 

De school heeft een groot 

aantal schalen aangeschaft  

zodat de kinderen, net als thuis, zittend in groepjes rondom de schalen kunnen eten. 

 

De Upper Basic School in Darsilami 
Bij deze middelbare school 

krijgen enkele leslokalen een 

nieuwe functie. Deze lokalen 

moeten wel eerst gerenoveerd 

worden. De renovatie omvat 

schoonmaken en schilderen 

van de muren, egaliseren en 

betegelen van de vloer, 

aanleggen van elektriciteit en plafondventilatoren en het plaatsen van 

window-loavers voor de ramen. Hierdoor kunnen de ramen worden 

gesloten  waardoor veel minder ongedierte binnenkomt en ook minder stof en zand naar binnen waaien.  

Begin 2016 is het lokaal waarin de bibliotheek moet komen onder handen genomen. Nadat al eerder de vloer was betegeld 

hebben enkele mensen uit Wijk bij Duurstede in januari, tijdens hun verblijf in Gambia, de muren geschilderd en de 

bibliotheekkasten uit Nederland in elkaar gezet. Ook is aan de toekomstige bibliothecaris uitgelegd hoe hij met de computer 

de collectie boeken kan catalogiseren en het uitlenen kan registreren. 

Er wordt door de leerlingen van de school heel druk gebruik gemaakt van de bibliotheek. 

In november is geld gegeven voor de 

renovatie van het naailokaal. 

Inmiddels is ook in het naailokaal 

elektriciteit aangelegd en is de vloer 

betegeld. 

Zo mogelijk wordt begin januari hetzelfde 

gedaan met het toekomstige 

computerlokaal.  

In januari zullen weer enkele mensen uit 

Wijk bij Duurstede  tijdens hun verblijf in 

Gambia de muren van deze lokalen 

schilderen. 

In Nederland zijn er al wat naaimachines en 

computers ingezameld die na een 

servicebeurt naar Gambia zullen worden 

verscheept. 

Ook zijn we bezig met een aantal kasten voor het naailokaal en computerlokaal; nog beslist moet worden of we deze uit 

Nederland opsturen of in Gambia laten maken. 
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Kleding, schoenen en speelgoed 
In 2016 is er weer veel kleding ingezameld voor de kinderen in Sukuta-Madina. Ook heeft een groot aantal vrouwen weer  

stapels truien, vesten,  mutsjes, sokjes, omslagdoeken en poncho’s voor de kinderen gebreid. 

Elke keer als de container met spullen in Gambia is gearriveerd en de 

spullen zijn opgehaald, worden de vrouwen en kinderen in Sukuta 

Madina uitgenodigd om de kleding in ontvangst te nemen.  

De eerste tijd werd de kleding een beetje lukraak uitgedeeld waarbij 

niet altijd de juiste kleding bij de juiste kinderen terecht kwam.  

Sinds half 2016 

verzorgen twee 

vrouwen (Mariama 

en Mariatou) de 

distributie van de 

kleding. 

Zij maken elke keer bekend waar ze gaan staan met de dozen met 

kleding en iedereen kan naar die plaats komen om kleding uit te zoeken. 

De mensen betalen dan een kleine vergoeding voor de kleding die ze 

meenemen. 

Met deze wijze van distributie hoeft ook niet zo strikt te worden 

bijgehouden wie hoeveel kleding meeneemt, want iedereen heeft 

gelijke kans. Van de bijdragen krijgen Mariama en Mariatou een 

kleine vergoeding  voor hun werk en de rest gaat naar de 

nurseryschool. Regelmatig maken we kledingpakketjes voor kinderen 

in de armste gezinnen; voor deze gezinnen is de kleding gratis. 

Van de Hoogeveense Cascadrun kregen we in 2015 een behoorlijke 

partij overgebleven shirtjes; het was mooi om te zien hoe deze 

shirtjes bij sportwedstrijden op school werden gebruikt. 

 

 

 

De pharmacy in Sukuta Madina 
Nyima heeft, centraal in het dorp, een pharmacy opgezet als een soort lokale 

eerste hulppost in het dorp. 

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Sukuta is een behoorlijk eind lopen en het is 

daar altijd erg druk zodat de wachttijden lang zijn. Nyima kan de mensen 

onderzoeken, wonden verzorgen injecties geven en medicijnen voorschrijven en 

geven; zij heeft inmiddels al een behoorlijke hoeveelheid medicijnen verzameld. 

Ook is zij een gekwalificeerde midwife (vroedvrouw) zodat zij ook zwangere 

vrouwen kan helpen en bevallingen kan doen.  

In de pharmacy heeft Nyima een bed waar ze zelf slaapt en waarop zo nodig 

ook zieke mensen kunnen worden verzorgd.  

De in Nederland verzamelde overtollige medische spullen en ook de gebreide  

babykleding en gebreide babymutsjes gaan naar deze pharmacy. 

Regelmatig maakt Nyima pakjes met babykleding voor de pasgeboren baby’s. 

Nyima wil deze eerste hulppost graag uitbouwen tot een klein ziekenhuisje en 

heeft onze stichting al meerdere malen gevraagd daarmee te helpen. 

Maar dat hebben we steeds afgewezen omdat we de voor onderwijs 

verworven gelden niet daarvoor kunnen gebruiken. 
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Rijst voor arme gezinnen 
Goede voeding is voor veel families een groot probleem. 

Een baal rijst kost 25 euro en dat is vaak al veel meer dan de helft van het beschikbare maandinkomen. De stichting heeft 

een  rijstfonds ingesteld. 

Veel sponsors storten voor de familie van hun sponsorkindje regelmatig geld in 

dit fonds waarmee voor die familie rijst kan worden gekocht. 

Daarnaast wordt ook regelmatig geld voor rijst voor andere arme gezinnen in 

het fonds gestort. 

Alimatou weet welke gezinnen deze hulp hard nodig hebben. Maar soms komt 

de bodem van dit fonds in zicht en dan moet er weer even gewacht worden. 

In 2016 zijn in de community Sukuta Madina via onze stichting meer dan 150 

balen rijst bij arme families bezorgd. 

 

 

Sponsoren van kinderen 
In 2016 hebben weer veel mensen zich aangemeld als sponsor van een kindje in Sukuta Madina. 

Op dit moment (eind december 2016) hebben in Sukuta Madina 207 kinderen een sponsor in Nederland of België; 159 

kinderen op de nurseryschool en 48 kinderen op de primaryschool. 

Zonder deze sponsoring kunnen veel ouders de schoolkosten van hun kinderen niet betalen of gaat de school ten koste van 

eten of medische zorg.  

De sponsors betalen elk schooljaar 50 euro voor hun sponsorkindje. Dit geld wordt gebruikt voor de schoolbijdrage van de 

ouders, het schooluniform voor de kinderen en de dagelijkse lunch op school. 

Veel  sponsors van kinderen vinden het fijn te weten en te zien wie en waar ze helpen en wat het effect is van hun hulp.  

En ze raken daardoor ook betrokken bij Gambia en willen dan vaak ook op andere terreinen helpen. 

 

 

Het cousmaalbedrijfje 
Deze door het dorpscomité zo gewenste  business is geen succes gebleken. 

Midden 2016 is de cousmaalmachine verplaatst van een klein, van golfplaten gemaakt,  gebouwtje midden in het dorp bij 

de moskee  naar een schuurtje in de compound van het dorpshoofd. Maar dat heeft niet veel verbetering opgeleverd.  
De grootste  bottleneck was het vinden van een operator die 24x7 (24 uur per dag en zeven dagen per week) aanwezig kon 

zijn en die de machine goed kon bedienen. En buiten de openingstijden de cousmaalmachine kon bewaken. 

Op ons voorstel is de machine verhuisd naar de compound van een dorpsbewoner waar de machine veiliger staat zodat de 

operator alleen gedurende openingstijden aanwezig hoeft te zijn.  

Maar dat heeft niet veel geholpen want nog steeds is er niemand die de machine wil bedienen en daarmee zelf wat geld  

kan verdienen. Bovendien is de machine, waarschijnlijk door verkeerd gebruik, al meerder keren defect geweest en het 

dorpscomité denkt dat het lastig is om de machine weer in orde  te maken. 

Volgens het dorpscomité is de machine niet goed, staat hij op de 

verkeerde plaats in het dorp en is het moeilijk om een operator te 

vinden.  De  machine heeft nog nauwelijks inkomsten gegenereerd. 

Naar onze mening neemt niemand in het dorp voldoende 

verantwoordelijkheid voor deze business en we zien dat niet 

verbeteren. 

Om die reden hebben we besloten om de cousmaalmachine uit het 

dorp weg te halen en over te brengen naar de locatie van Goods for 

Gambia.  

Daar wordt bekeken wat de beste optie is voor de machine. 
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Het naaiatelier 
Het naaiatelier functioneert ook nog niet zoals verwacht. Nog te weinig mensen in het dorp laten hun kleding bij het 

naaiatelier maken. En op de schooluniformpjes en de kleding bij feestdagen zoals Tobaski, kan het atelier niet draaien. 

Gelukkig is de kleermaker geen kostenpost, want hij heeft geen vast salaris, maar krijgt een deel van de opbrengsten van de 

kleding die hij maakt. De rest van de  opbrengsten gaat naar de nurseryschool. 

Dus gelukkig levert deze business zo nu en dan nog wel wat geld op voor de 

school. 

Ook hier zou het goed zijn als iemand uit het dorp goed de leiding neemt en de 

kleermaker helpt met het uitbouwen van het naaiatelier. 

Als het naaiatelier niet beter gaat draaien  kan beslist worden om het gebouw, dat 

op het schoolterrein staat, voor de nurseryschool te gaan gebruiken.  

 

 

Zelfredzaamheid 
Het uitgangspunt was dat de gemeenschap van Sukuta Madina op termijn zelfstandig de Lift nurseryschool in stand kan 

houden en zelf het geld opbrengt dat nodig is voor de exploitatie. 

De exploitatie van de school rust op drie pijlers: de schoolbijdragen van de ouders, de inkomsten uit bedrijfjes en de 

bijdrage van de stichting.  Voor het schooljaar 2016-2017 heeft de stichting z’n bijdrage aan de exploitatie gemaximeerd op 

1.500 euro en we hebben aangegeven dat deze bijdrage de komende jaren verder zal dalen.  Hopelijk is dit een duidelijk 

signaal voorde gemeenschap van Sukuta Madina om de bedrijfjes meer voortvarend aan te pakken. 

 

 

Scholing en onderwijsmiddelen 
Ook in 2016 zijn de leerkrachten weer naar college in Brikama geweest. 

Gedurende drie jaar besteden ze een groot deel van de schoolvakanties aan deze 

college. 

 Wat zij leren op college wordt direct ingepast in de lessen op de nurseryschool. 

 

Onze stichting maakt deze college mogelijk door de lesgelden en de reiskosten te 

betalen. 

 

 

 

 

Hulp van de Regenboogschool in Hoogeveen 
In september hebben we op de Regenboogschool in Hoogeveen 

verteld hoe de kinderen in Gambia leven en wonen en hoe 

moeilijk het voor veel kinderen is om naar school te gaan.  

In de periode tussen de zomervakantie en de kerstvakantie zijn 

de kinderen van deze school hard aan de slag gegaan om zoveel 

mogelijk geld voor hun leeftijdgenootjes in Gambia te sparen.  

Op 19 december werd het resultaat van deze inspanning 

overhandigd, een cheque met daarop het prachtige bedrag van 

508 euro. Samen met de euro die een leerling na uitreiking van 

de cheque nog gaf  mochten we 509 euro in ontvangst nemen. 
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Projecten in 2017 en daarna 
De prioriteit van onze stichting ligt bij continuïteit en kwaliteit van de Lift Nursery school in Sukuta Madina.  

Er moet geld zijn voor de exploitatie van de school, de leerkrachten moeten zich verder kunnen ontwikkelen en er moeten 

goede en voldoende onderwijsmiddelen zijn. En in het verlengde hiervan helpen bij de zelfredzaamheid van de 

gemeenschap. Want het is de bedoeling dat de gemeenschap van Sukuta Madina de komende jaren een steeds groter deel 

van de exploitatie voor z’n rekening neemt via schoolbijdragen van de ouders en opbrengsten uit bedrijfjes zodat de 

bijdrage van de stichting steeds verder kan afnemen. 

Een belangrijke vraag die we ons hebben gesteld is: moeten wij onze hulp beperken tot de Lift nurseryschool en de 

community van Sukuta Madina of moeten wij ons ook inspannen voor nieuwe ontwikkelingen?  

Er zijn nog veel kinderen die niet naar een school kunnen en er zijn ook veel scholen met problemen met huisvesting,  

schoolmaterialen en met kwaliteit van onderwijs. Het is moeilijk onze ogen daarvoor te sluiten. 

Onze kerstactie in december 2015 hadden we gekoppeld aan een gefaseerde realisatie van een primaryschool in Sukuta 

Madina zodat de voorsprong die de kinderen op onze nurseryschool hebben niet verloren gaat en zelfs verder kan worden 

uitgebouwd. Een logische en goede ontwikkeling. Echter die ontwikkeling vergt ook een grote inzet van de gemeenschap 

van Sukuta Madina en dat kan deze gemeenschap op dit moment nog niet waarmaken.  

Afgelopen jaar hadden we ook genoemd hulp aan de Favour Preparatory Nurseryschool (FP-Nurseryschool) van Josephine. 

Josephine is jaren geleden in Sukuta de FP-Nurseryschool gestart waar, in twee klassen, ongeveer vijftig kinderen 

kleuteronderwijs krijgen. Josephine gebruikt een groot deel van haar zelf 

verdiende geld voor de huur van het schoolgebouwtje, de karige salarissen van 

de twee leerkrachten en de overige schoolkosten.   

Maar de onderwijsinspectie heeft haar al meerdere malen te verstaan gegeven 

dat zij voor betere huisvesting voor haar school moet zorgen. Echter daarvoor 

heeft Josephine het geld niet.  

Sluiting van de school zou een ramp zijn voor de kinderen in die omgeving. 

 

 

Het bouwen en inrichten van een schooltje met twee leslokalen, een kantoortje, WC’s (inclusief septic tank) en 

aansluiting op water en elektriciteit kost ongeveer 20.000 euro.  

Belangrijke voorwaarde is dat er een stukje grond beschikbaar wordt gesteld voor de school. 

 

Onze stichting wil zich inzetten om het geld dat nodig is voor het bouwen en inrichten van deze school  te verwerven.  

 

 

Financieel beleid 
Alle middelen die de stichting ontvangt worden voor 100% besteed aan hulp voor Gambia. 

Kosten van de stichting en alle kosten die bestuursleden en vrijwilligers maken worden door hen persoonlijk gedragen,  

dus ook alle kosten van reizen naar Gambia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeren in kinderen is investeren in de toekomst van onze wereld 

Door goed onderwijs zijn veel kinderen in Gambia later in staat hun steentje bij te dragen aan het veranderen en vooral 

verbeteren van hun stukje wereld 
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In 2016 hebben weer velen onze hulp aan Gambia  gesteund met  

geld, goederen en werkzaamheden.  

 

Iedereen heel hartelijk dank voor alle steun en hulp in 2016!! 
 

  
Alle sponsors van kinderen Intersport Jan Bols 
Alle sponsors en donateurs van projecten La Brochette Hoogeveen 
Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede Candyshop winkels 
N.H. Evangelische Gemeente Geesbrug Tuincentrum Strijker in Noordscheschut 
Hervormde Gemeente Onstwedde Het Miniatuurtje in Noordscheschut 
Woon/zorgcentrum Vreedenhoff Arnhem De Soete Suickerbol in Noordscheschut 
Stichting Wereldwinkel Wijk bij Duurstede Kinderen van CBS De Regenboog in Hoogeveen 
Kledingbank Drenthe  

 
         

Alle sponsors die kinderen in Gambia helpen met naar school gaan en ook de gezinnen van die kinderen ondersteunen  met kleding en  

rijst. Hulp die voor  de mensen in Gambia zo belangrijk is. 

Alle donateurs en sponsors; dankzij  hun bijdragen zijn wij in staat de nurseryschool te ondersteunen met de exploitatie, kunnen we 

schoolmaterialen en kleding naar Gambia sturen en de armste gezinnen helpen met rijst en kunnen we nieuwe hulp opstarten.. 

 

De Protestantse Gemeente in Wijk bij Duurstede voor de bijdragen voor het lunchfonds van de Nurseryschool en voor  de renovatie van 

schoollokalen van de Upper Basic School in Darsilami.  

 

De Evangelische Gemeente in Geesbrug waar we mochten vertellen over ons werk in Gambia ; de Gemeente  heeft  actie gevoerd om 

geld te verwerven voor onze hulp aan Gambia. 

 

Het woon- en zorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem en de Hervormde Gemeente in Onstwedde waar  in kerkdiensten  is gecollecteerd 

voor Gambia. 

De stichting Wereldwinkel in Wijk bij Duurstede en   winkels in Hoogeveen, Noordscheschut, Amersfoort en Veenendaal waar een 

donatiebox van onze stichting mocht staan. 

Tuincentrum Strijker in Noordscheschut heeft ruimte beschikbaar gesteld voor  houtsnijwerk uit Gambia en heeft geholpen met de 

verkoop van dit houtsnijwerk. 

 

De kinderen van de Regenboogschool in Hoogeveen die zo enthousiast geld hebben  ingezameld voor hun leeftijdgenootjes in Gambia.  

 

Alle vrouwen die baby- en kinderkleding hebben gebreid voor de baby’s en  kinderen in Gambia.  

 

De kledingbank Drenthe waarvan we regelmatig overtollige kinderkleding en kinderschoenen mochten ontvangen. 

 

Alle vrijwilligers voor de hulp bij het sorteren en verzendklaar maken van de kleding en schoenen. 

 

 

Stichting Onderwijs voor Gambia 

Coevorderstraatweg 16 

7914 TM Noordscheschut 

Telefoon: 0528-344028 

email: info@onderwijsvoorgambia.nl 

website: www.onderwijsvoorgambia.nl 

Rabobank: NL48 RABO  0173  6660  51 
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