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Graag willen we u informeren over onze hulp aan 

Gambia het afgelopen jaar. Vanuit de gedachte 

“Onderwijs is een recht  

voor iedereen” zijn we in 

2011 in Noordscheschut 

gestart met het realiseren van 

onderwijsvoorzieningen in 

Gambia.  

In oktober 2012 is deze hulp ondergebracht in de  

de stichting “Onderwijs voor Gambia”. 

 

In 2011 werden we in Sukuta-Madina, een dorp in 

het westen van Gambia, geconfronteerd met een 

schoolgebouw  waarvan 

alleen de fundering en  

de muren klaar waren. 

Wat bleek: het ging om 

een nurseryschool en de 

bouw lag al enkele 

jaren stil doordat de 

(Engelse en  Noorse) sponsors niet meer in staat 

waren financiële steun te geven aan de verdere 

bouw van de school.   

 

In Sukuta-Madina wonen meer dan 300 kinderen 

die geen kleuteronderwijs kunnen volgen omdat 

daarvoor geen school is. Gevolg is dat de kinderen 

van 4-7 jaar thuis of op straat rondhangen en zich in 

hun jonge jaren niet of nauwelijks ontwikkelen. 

Zij missen dus een belangrijke ondergrond voor de 

basisschool met als gevolg dat nogal eens kinderen 

voor de basisschool worden geweigerd of gewoon 

niet mee kunnen op die school. 

 

We hebben toen besloten het dorp te helpen de 

school af te bouwen en het onderwijs op te starten. 

Via een snelle actie is in december 2011  geld 

ingezameld waarmee een dak op het gebouw kon 

worden aangebracht. Maar daarmee was de school 

nog niet gereed. 

Besloten werd om in Noordscheschut en omgeving 

via allerlei acties meer geld in te zamelen. Tijdens 

de feestweek van Noordscheschut is een 

benefietavond georganiseerd, bij de heropening van 

tuincentrum Strijker in Noordscheschut werd gasten 

gevraagd om i.p.v. relatiegeschenken een bijdrage 

te geven voor Gambia en in kerken werd 

gecollecteerd voor onze projecten. Daarnaast is ook 

via tal van kleinere acties geld ingezameld. 

 

 

Met dit geld konden de muren worden gestuct, 

plafonds worden aangebracht, vloeren worden 

betegeld, het gebouw worden geschilderd en een 

elektrische installatie worden aangebracht.  

Ook was er geld voor een toiletgebouw met 

toiletten voor leerkrachten, meisjes en jongens en 

geld voor het laten maken van de schoolmeubeltjes.  

 

Het schoolgebouw, de toiletten en de school- 

meubeltjes zijn zo goed als klaar zodat de school 

begin januari 2013 van start kan. 

In de twee lokalen 

is plaats voor in 

totaal 100 kinderen. 

Inmiddels is voor 

bijna alle kinderen 

die aangemeld zijn  

een mooi school-

uniform, met een 

groot embleem van 

de school erop, gemaakt. Voor verschillende 

kinderen is dit schooluniform gesponsord. 

Jammer is dat in Sukuta-Madina nog zoveel 

kinderen moeten worden teleurgesteld omdat er 

voor hen nog geen plaats is op de school.  

 

Echter het alleen maar neerzetten en inrichten van 

een schoolgebouw is niet voldoende. Belangrijk is 

dat de school ook goed beheerd gaat worden en dat 

de ouders en de dorpsgemeenschap (op termijn) in 

staat zijn de exploitatie van de school te betalen.  

Er wordt daarom ook hard gewerkt aan het opzetten 

van een lokale organisatie die de gemeenschappe-

lijke faciliteiten van het dorp gaat beheren en 

plannen gaat ontwikkelen en uitvoeren voor de 

verdere ontwikkeling van het dorp.     

 

Het jaar 2013 zal in het teken staan van het 

opstarten van de school, het zelfredzaam maken van 

de dorpsgemeenschap en het verbeteren van de 

leef- en wooncondities van de dorpsgemeenschap 

zodat de kinderen vanuit een betere thuissituatie 

betere schoolprestaties kunnen leveren. 

 

Het zou mooi zijn als er in 2013 in Sukuta-Madina 

een tweede schoolgebouw bij kan komen zodat veel 

meer kinderen naar school kunnen.   

 

Als stichting zijn we blij en dankbaar dat zo veel 

mensen in 2012 hebben geholpen onze hulp voor  

onderwijs voor Gambia mogelijk te maken. 

 

Onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van de 

unieke talenten van de kinderen en daarmee voor de 

toekomst van een land.  

 

De kinderen en mensen de mogelijkheid 
bieden om zelf hun dagelijkse leven te 
verbeteren en daarmee de armoedecirkel te 
doorbreken, daar draait het om bij onze hulp. 
 

De stichting “Onderwijs voor Gambia” 

 
Website: www.onderwijsvoorgambia.nl 


