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Vanuit de gedachte “onderwijs is een recht voor iedereen” en de uitspraak van Nelson Mandela:  

“Onderwijs is het meest krachtige wapen dat je kunt gebruiken voor het veranderen van de wereld”  

 ligt het accent van onze hulp aan Gambia bij onderwijs en dan met name onderwijs aan jonge kinderen.  

 

In dat kader zetten wij ons in voor hulp aan de gemeenschap Sukuta-Madina in het westen van Gambia. 

Deze gemeenschap helpen wij met nursery (kleuter) onderwijs en met het zelfredzaam worden. 

Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over wat wij in 2015 hebben gedaan en wat onze plannen voor de komende 

jaren zijn. 
 

 

De Lift Nursery school in Sukuta-Madina 
Begin 2013 was in Sukuta Madina het eerste schoolgebouw met twee leslokalen gereed 

en kon de school starten met twee klassen kleuteronderwijs. Maar al snel bleek de 

capaciteit van de school onvoldoende. In het laatste kwartaal van 2014 is een tweede 

schoolgebouw gerealiseerd met nog eens twee leslokalen en een nieuw kantoor voor 

Alimatou, het hoofd van de school.  

In januari van dit jaar kon dit  tweede schoolgebouw 

feestelijk worden geopend. Dit schooljaar 2015-2016 

krijgen ruim tweehonderd kinderen kleuteronderwijs in de vier beschikbare leslokalen. 

Gelukkig kon de school in 2015 ook worden aangesloten op stromend water en op 

elektriciteit. Nu kunnen de toiletten goed worden doorgespoeld en kan op school 

elektrische apparatuur worden gebruikt. 

 

 

Hulp van de Regenboogschool in Bedum 
De kinderen van de Regenboogschool in Bedum hebben gedurende het schooljaar 2014-2015 geld ingezameld voor onze 

school in Gambia. Dit leverde het mooie bedrag van ruim 2.200 euro op. Met dit geld 

konden de schoolmeubeltjes voor de twee nieuwe 

leslokalen worden betaald. De kleuren van de 

regenboog zijn op diverse plaatsen op het 

schoolterrein zichtbaar.  

Op de foto rechts het onderwijsteam van de  

Lift Nursery school samen met Bert, directeur van 

de Regenboogschool in Bedum. 

 

Scholing en onderwijsmiddelen 
Goede leerkrachten en goede leermiddelen zijn belangrijk voor goed onderwijs. Op veel scholen in Gambia wordt nog erg 

traditioneel en klassikaal lesgegeven (een beetje zoals in Nederland lang geleden) en het onderwijsniveau is niet erg hoog.  

Alimatou en de vier leerkrachten hebben gevraagd om een programma voor aanvullende scholing voor leerkrachten van 

het nursery-onderwijs te mogen volgen. In die scholing wordt geleerd om meer aandacht te besteden aan de individuele 

ontwikkeling van de kinderen, meer met thema’s te werken en meer lesmaterialen te gebruiken. Deze scholing wordt 

gedurende drie jaar tijdens alle schoolvakanties gehouden.  

De leerkrachten van onze school gaan dus een groot deel van alle schoolvakanties (afgelopen zomervakantie al gedurende 

acht weken) naar college voor deze bijscholing en onze stichting maakt dit financieel mogelijk.  

 

Via de stichting GoodsforGambia kregen alle leerkrachten begin 2014 een desktopcomputer (computers die overtollig 

waren bij de basisscholen in Hoogeveen). 

 Ook zijn weer veel schoolmaterialen ingezameld en naar Gambia opgestuurd. 
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Schoollunch voor de kinderen. 
Goede en voldoende voeding is belangrijk voor goede 

leerprestaties. Bij veel gezinnen ontbreekt het aan geld voor 

goede maaltijden voor de kinderen. Daarom zorgt een aantal 

moeders voor een voedzame lunch in de pauze ’s morgens. 

Alleen is daarvoor wel geld nodig. De schoollunch voor alle 

ruim tweehonderd kinderen kost elke schooldag ongeveer 40 euro. Maar de meeste 

ouders hebben geen geld en kunnen zodoende niet bijdragen. Gelukkig zit in de 

bijdrage voor gesponsorde kinderen ook een bedrag  voor de schoollunch.  

Omdat het belangrijk is dat alle kinderen op school een lunch krijgen is besloten om een 

lunchfonds op te zetten waarin de lunchbijdragen van gesponsorde kinderen worden 

gestort en worden aangevuld met andere bijdragen. 

De werkgroep ZWO van de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede heeft toegezegd 

voor de komende drie jaar dit lunchfonds te steunen.   

 

 

 

Speeltoestellen op het schoolterrein 
Speeltoestellen zijn erg belangrijk voor het ontwikkelen van de motoriek van de 

kinderen en voor het leren samenspelen. Bij de start van de school waren al twee 

prachtige kidswings geplaatst. Maar na de uitbreiding van de school was de 

capaciteit van de toestellen te beperkt voor tweehonderd kinderen.  

Onze stichting heeft besloten om bij de stichting “Gambia Speelt Mee” een mooie 

glijbaan en enkele tuimelrekken te bestellen. In juni van dit jaar konden deze 

toestellen worden geplaatst.  

 

 

 

Kleding, schoenen en speelgoed 
In 2015 is er weer veel kleding ingezameld voor de kinderen in Sukuta-Madina. 

Ook hebben de vrouwen van breiclub de Rollende Breibol in Hoogeveen, de 

vrouwen in Onstwedde, mw. Janny Zwiers en veel andere brei-liefhebbers 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. Dat is telkens weer een hele happening.   

 

 

 

Rijst voor arme gezinnen 
Veel families hebben moeite om rond te komen met het kleine beetje geld dat 

ze verdienen. Een baal rijst van 50 kg kost bijna 25 euro, dat is voor veel 

gezinnen meer dan de helft van hun maandelijkse inkomen, dus een onhaalbare 

luxe. 

De stichting Onderwijs voor Gambia heeft een rijstfonds opgezet. Vanuit dit 

fonds wordt regelmatig rijst gekocht voor  arme gezinnen in Sukuta Madina.  

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…. 
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 Medische hulp 
De gemeenschap van Sukuta-Madina is voor medische zorg afhankelijk van het Health Center in 

Sukuta. Dit is een regionaal overheidsziekenhuis, maar door te weinig geld is er tekort aan alles.  

In 2015 heeft de Rotary in Drenthe geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een robuust 

zuurstofapparaat en een hogedrukketel voor het steriliseren van instrumenten.  

Medische spullen die in Nederland bij huisartsen en apotheken overcompleet zijn, worden 

ingezameld en ook naar dit Health Center gestuurd.  

Vaak lukt het de mensen niet om noodzakelijke medicijnen te kopen en hun dankbaarheid is groot  

als wij hen dan die paar euro’s geven die ze nodig hebben. Ze blijven dan niet rondlopen met 

infecties of andere kwalen die zonder medicijnen steeds erger worden. 

 

Sinds kort heeft Sukuta Madina een eigen pharmacy.  

Op initiatief van het dorpscomité is een ruimte beschikbaar gesteld waar 

een nurse, die ook veel ervaring heeft in een pharmacy, mensen kan helpen 

met het voorschrijven/verstrekken van medicijnen.  

De mensen hoeven dan niet altijd naar het Sukuta Health Center te lopen 

om daar dan vaak een groot deel van de dag te moeten wachten op hun 

beurt. Het zou mooi zijn als deze hulp zo dicht bij de community kan worden 

uitgebouwd tot een volwaardige medische post waar eenvoudige medische 

hulp kan worden gegeven. 

 

 

Sponsoren van kinderen 
Het sponsoren van individuele kinderen is soms een punt van discussie. Door sponsoring van individuele kinderen kan een 

(ongewenste) ongelijkheid ontstaan. Hoe bepaal je welke ouders wel en welke niet in staat zijn om de schoolkosten te 

betalen, dus hoe bepaal je welke kinderen in aanmerking moeten komen voor sponsoring?  

Is het dan niet beter om alle geld in een pot voor de school of algemene hulp aan de hele community te stoppen? 

Gelukkig hebben hele gezinnen baat bij de sponsoring van een kind in hun gezin.  Immers als door een sponsor de 

schoolkosten voor één kind in het gezin worden betaald, is er wat meer geld beschikbaar voor voedsel of schoolkosten van 

de (vele) andere kinderen in het gezin.  

En de ervaring leert dat veel sponsors van kinderen het fijn vinden te weten en te zien waar hun hulp heen gaat en wat het 

effect is van hun hulp.  

Veel sponsors van kinderen raken daardoor betrokken bij Gambia en willen dan graag ook op andere terreinen helpen.   

Alimatou, het hoofd van de Lift Nursery school, kent de community erg goed en zij kan als geen ander bepalen bij welke 

gezinnen hulp bij de schoolkosten het hardst nodig is. 

Onze stichting vraagt sponsors om “hun” kinderen na de  Lift Nursery school te blijven steunen zodat deze kinderen ook 

geholpen worden met de lagere school en het voortgezet onderwijs.  

Op dit moment hebben in de community van Sukuta Madina ruim 160 kinderen (waarvan 24 al naar de lagere school gaan) 

een sponsor.  

 

 

Zelfredzaamheid 
Het is belangrijk dat de gemeenschap van Sukuta-Madina op termijn zelfstandig de Lift Nursery school in stand kan houden 

en voldoende geld heeft voor de exploitatie. 

Onze stichting helpt bij het ontwikkelen van deze zelfredzaamheid.  

Er zijn microkredieten verstrekt voor het opzetten van een cousmaalbedrijfje en een naaiatelier. 

Met deze microkredieten konden de investeringen voor deze bedrijfjes worden gedaan. Afgesproken is dat de kredieten de 

komende vijf jaar worden terugbetaald als bijdrage aan de exploitatie van de Lift Nursery school. 
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Het cousmaalbedrijfje 
Midden in de community is een werkplaatsje ingericht voor de cousmaalmachine.  
In  het met golfplaten gemaakte gebouwtje is ook een ruimte waar de operator kan 
slapen. De bedoeling was dat de operator alle (7) dagen van de week en 24 uur per 
dag daar aanwezig zou zijn. ’s Nachts kon hij daar dan slapen en zodoende het 
werkplaatsje bewaken. In januari 2015 is het bedrijfje officieel van start gegaan. 
 
Echter dit concept was geen succes. Het was erg  moeilijk om een operator te   vinden 
die 24/7 aanwezig wilde zijn. Verschillende operators zijn telkens  na een paar weken 
alweer gestopt met hun werk. 
 
Op initiatief van onze stichting wordt nu een ruimte voor het bedrijfje gemaakt in de compound van Mr. Keita, het hoofd 
van het dorp. Op deze locatie hoeft het bedrijfje ’s nachts niet apart te worden bewaakt. De openingsuren, dus de uren dat 
de operator er moet zijn, kunnen in overleg met de community worden vastgesteld. 
Jammer is dat het bedrijfje dit jaar nog maar weinig heeft kunnen bijdragen aan  de exploitatie van de school.  
 
 

Het naaiatelier 
Na de aansluiting van de schoolgebouwen op elektriciteit kon ook het naaiatelier van start gaan in het gebouwtje op het 
terrein van de Lift Nursery school. Een ervaren kleermaker is gestart met het maken van de schooluniformen en kleding 
voor de community. Ook zorgt hij voor de opleiding van enkele leerling kleermakers. 
Uitgangspunt was dat uiteindelijk 8 tot 10 kleermakers in het naaiatelier kunnen werken, maar deze situatie is nog lang niet 
bereikt. We hebben nog eens benadrukt dat service, kwaliteit, inzet en actief handelen essentieel zijn voor het welslagen 
van deze business. 
Het naaiatelier moet niet alleen inkomen opleveren voor de mensen die er werken, maar de inkomsten ervan moeten ook 
bijdragen aan de exploitatie van de Lift Nursery school. 
 
 

De bibliotheek van de Upper Basic school in Darsilami 
De Upper Basic school in Darsilami heeft een grote hoeveelheid boeken, maar door het ontbreken van een  goede ruimte 
met faciliteiten voor het opstellen en ordenen van de boeken verloopt het uitlenen van de boeken uiterst moeizaam. 

Mensen uit Wijk bij Duurstede, die al eerder projecten in Darsilami hebben uitgevoerd, 
hebben onze stichting gevraagd hen bij de renovatie van een leslokaal en het inrichten van 
dat lokaal als bibliotheek te helpen. 
Halverwege dit jaar hebben wij al een aantal mooie stellingkasten opgehaald bij het  
Van Lodenstein college in Amersfoort en deze kasten zijn inmiddels overgebracht naar de 
school in Darsilami. In november is al geld gegeven voor het betegelen van de vloer en het 
naar het lokaal doortrekken van elektriciteit.  

 

Nieuwe projecten??? 
Als wij in Gambia zijn worden wij dagelijks benaderd met verzoeken om hulp. De nood is op veel plaatsen zo hoog dat 

mensen niet schromen om ons telkens weer te benaderen. 

Natuurlijk zouden wij als stichting graag nog meer willen doen, maar ook onze financiële middelen zijn beperkt.  

De prioriteit van onze stichting ligt bij de Lift Nursery school in Sukuta-Madina.  

De continuïteit van deze school en de kwaliteit van het onderwijs staan voorop. 

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

en er moeten goede en voldoende onderwijsmiddelen zijn. 

 

Wat wij ook uiterst belangrijk vinden is dat de kinderen van onze Lift Nursery school de voorsprong die ze op onze school 

opbouwen, verder kunnen uitbouwen op de primary (lagere) school en daarna in het vervolgonderwijs  (de Upper Basic 

School en de High School).   

 

Helaas is de Primary school waarop de kinderen van Sukuta Madina zijn aangewezen een massale school (met meer dan 

tweeduizend leerlingen) dus het verder uitbouwen van hun voorsprong is op die school erg lastig.  
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De leerkrachten en het schoolbestuur van de Lift Nursery school en ook het dorpscomité van Sukuta-Madina willen zich 

graag inzetten om in Sukuta-Madina een eigen  (kleinschalige) Primary school te realiseren waar de kinderen beter en 

gerichter onderwijs krijgen dan op de massale overheidsscholen. 

Vooraf moet wel zekergesteld zijn dat de overheid van Gambia de leerkrachten van deze Primary school gaat betalen.  

 Onze stichting kan dat initiatief ondersteunen en heeft toegezegd samen met het dorpscomité de financiële haalbaarheid 

ervan te onderzoeken.  

 

Potentiële projecten: 
 

 1. Uitbouwen van de Lift Nursery school in Sukuta-Madina tot een (kleinschalige) lagere school. 

De kinderen zijn dan niet meer aangewezen op de massale Primary school in Sukuta.  

Het realiseren van zo’n school kan gefaseerd plaatsvinden doordat de school kan meegroeien met de kinderen (starten   

met alleen de laagste klas en elk jaar een klas toevoegen). 

Dus niet alle leslokalen hoeven direct bij de start van de school beschikbaar te zijn. 
 

2.  Uitbreiden en renoveren van de Nursery-en-Primary school in Kachumeh.  

Kachumeh ligt ongeveer 40 km ten zuiden van Sukuta. 

Deze school is in het verleden geholpen door de internationale organisatie van  

7
e
 dag adventisten, maar deze hulp is een aantal 

jaren geleden gestopt. De school heeft drie 

leslokalen en in elk lokaal wordt lesgegeven aan 

twee klassen. De nursery school is buiten onder 

een afdak van palmbladeren. Deze school heeft 

heel beperkte sanitaire voorzieningen. 
 

 

 

3. Uitbreiden/renoveren van de Nurseryschool in Lamin Kerewan: 

Lamin Kerewan ligt ongeveer 30 km ten noordoosten van Sukuta.  

Deze school is gehuisvest in een oud schoolgebouw zonder goede sanitaire voorzieningen. 

 

De school zou erg geholpen zijn met renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw, goede 

sanitaire voorzieningen en ondersteuning van de exploitatie. 

De school heeft ruim 100 leerlingen  
 

 

4. De Favour Preparatory Nursery school in Sukuta helpen: 

Deze kleinschalige christelijke school is opgericht door Josephine Mendy.   

Omdat Josephine en haar twee leerkrachten christelijk onderwijs in dit gebied 

belangrijk vinden dragen ze zelf de meeste kosten voor de school. Per kind dragen 

de ouders elk schooljaar 750 dalasi (15 euro) bij. 

Beleid van de school is om in kleine klassen (max. 25 kinderen per klas) goed en 

individueel onderwijs te geven.  

 De twee (te) kleine leslokalen, zonder goede 

voorzieningen, worden gehuurd. 

 Deze school heeft dringend behoefte aan hulp bij de exploitatie en Josephine en haar 

leerkrachten zouden de school graag uitbouwen tot Primary school zodat de kinderen ook 

na de Nursery school christelijk onderwijs kunnen volgen. 
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5. Hulp bij het opzetten van een medische hulppost in Sukuta Madina 

Zoals eerder aangegeven wil de community van Sukuta-Madina graag de pharmacy uitbouwen tot een medische post waar 

primaire medische zorg kan worden verleend. 

 

 

De financiële middelen van de stichting 
Helaas wordt de uitvoerbaarheid van projecten beperkt door de beschikbare financiële middelen. 

Er moeten dus prioriteiten worden gesteld en keuzes worden gemaakt.  Zoals eerder aangegeven ligt de prioriteit van de 

stichting bij de continuïteit en kwaliteit van de Lift Nursery school in Sukuta Madina.  

Er is  4.000 euro nodig voor de exploitatie van het schooljaar 2015-2016. 

Er is     750 euro nodig voor de aanvullende opleiding van de leerkrachten in dit schooljaar. 

Er is  3.000 euro nodig voor de schoollunch voor de niet-gesponsorde kinderen in dit schooljaar. 

Er is  1.500 euro nodig voor de transporten van goederen naar Gambia. 

Dus bij elkaar is dat al meer dan 9.000 euro. 

Hopelijk kunnen de twee bedrijfjes in Sukuta-Madina dit schooljaar 1.000 euro bijdragen.  

 

Het zou geweldig zijn als naast het draaiende houden van de Lift Nursery school ook één of enkele van de genoemde 

projecten kan worden gerealiseerd. 

 

 

Ons beleid 
Alle middelen die onze 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. 

 

 

Hoe kunt u helpen? 
U kunt onze hulp aan Gambia steunen met een financiële bijdrage. Onze stichting heeft de ANBI-staus dus uw bijdragen zijn 

fiscaal aftrekbaar. 

Als u toezegt om, gedurende een periode van 5 jaar of langer, jaarlijks een vaste bijdrage te geven aan onze stichting dan 

zijn die bijdragen zelfs voor 100% (dus zonder drempel) fiscaal aftrekbaar.  

Op onze website vindt u een formulier hiervoor met een uitgebreide toelichting. 

 

Tot slot nogmaals de uitspraak van Nelson Mandela: 

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” 

Wij zijn er van overtuigd dat door goed onderwijs veel kinderen in Gambia later in staat zijn hun steentje bij te dragen aan 

het veranderen en vooral verbeteren van hun stukje wereld.  

 

 

 

 

Mirjam en Marco Schonewille 

Toos en Arie Burggraaf 

 

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 

Iedereen die in 2015 onze hulp aan Gambia heeft gesteund, hartelijk dank daarvoor. 

Wij, en vooral de kinderen in Gambia, rekenen ook in 2016 weer op uw steun!! 
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