
Nieuwsbrief Stichting Onderwijs voor Gambia, december 2020                                                                                                                                                                                                                                

 
 

1 
 

Het jaar 2020 was door de Corona-uitbraak wereldwijd een bijzonder en moeilijk jaar. Dat gold ook voor onze stichting.   

Door alle reisbeperkingen was het onmogelijk om gedurende het jaar fysiek in Gambia aanwezig te zijn; wij hebben alles 

op afstand moeten regelen en dat is toch anders en lastiger. 

Deze nieuwsbrief geeft beknopt weer wat de stichting in het jaar 2020 heeft gerealiseerd en welke hulp is geleverd.  
 

 

Nursery en Primary school in Sukuta Madina: 
In Gambia waren de scholen van half maart tot half oktober gesloten, dat gold dus ook voor de Nursery en Primary school 

in Sukuta Madina. De leerkrachten zijn na het sluiten van de scholen aan de slag gegaan met het organiseren en 

ontwikkelen van een vorm van thuisonderwijs. Op mobieltjes werden lessen opgenomen en kinderen konden thuis die 

lessen volgen. Maar door het ontbreken van goede middelen (internet, wifi, laptops, mobieltjes) was dat thuisonderwijs 

niet zo’n succes. Ouders met wel een mobieltje hadden vaak geen geld voor beltegoed/data-tegoed.  

 

De meeste schoolkinderen hadden ook geen schoolboeken die ze thuis konden gebruiken; op school wordt de meeste 

leerstof altijd door de kinderen van het bord overgeschreven in hun schoolschriften; schoolboeken werden dan gedeeld 

door groepjes kinderen. Wij hebben voor aanvang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 geld beschikbaar gesteld 

waarmee voor elke leerling een setje schoolboeken kon worden aangeschaft. Fijn dat veel sponsors van kinderen hiervoor 

10 euro hebben bijgedragen.  Voor deze lesboeken is 4.558 euro uitgegeven en sponsors van kinderen hebben hiervan  

2.050 euro bijgedragen. 

 

Inmiddels is de bibliotheek ingericht. In mei konden we een mooie partij overtollig schoolmateriaal (tafeltjes, stoeltjes, 

kasten, grote tafels) ophalen bij de basisscholen ‘t Bolwerk en Willem de Zwijger in Leiderdorp; met een deel daarvan kon 

de bibliotheek worden ingericht. De rest van de meubeltjes is gebruikt in het computerlokaal en de andere leslokalen. 

 

De laptops die we eind 2019 van de Stichting  Politievormingscentrum in Vaassen ontvingen hebben we  voorzien van 

Engelstalige software en daarna opgestuurd naar Gambia. 

Inmiddels is het computerlokaal ingericht met deze laptops en andere apparatuur. 

Halverwege dit jaar ontvingen we van basisschool De Groen in Dedemsvaart nog een zestal mooie desk top computers 

compleet met beeldscherm; deze zijn inmiddels ook al, voorzien van Engelstalige software, in Gambia gearriveerd. 

 

Eind oktober gingen de meeste scholen in Gambia pas weer open. Er waren strenge regels opgesteld voor hygiëne, 

gedrag, afstand houden, mondkapjes dragen en klasgrootte. 

We hebben geld beschikbaar gesteld voor mondkapjes voor alle kinderen en voor schooluniformen voor de leerkrachten. 

Het was belangrijk dat de leerkrachten beter herkenbaar zijn bij het helpen handhaven van de corona-regels en bij de 

controles daarop door de overheid. 

Het aantal toegestane kinderen per leslokaal werd gereduceerd tot maximaal 30 kinderen; om dat te bereiken zijn alle 

klassen gesplitst en komt van elke klas de ene helft in de morgen en de andere helft in de middag naar school. 

 

Erg belangrijk voor de kinderen is dat ze nu weer dagelijks op school de zo belangrijke warme schoollunch krijgen. Voor 

het beperken van het risico van besmetting moet elk kind wel van een eigen bord eten (voorheen moesten 5 kinderen 

een groot bord delen) dus we hebben ervoor gezorgd dat 500 borden konden worden aangeschaft. 

 

Begin van het jaar moest worden besloten af te zien van het aan het schoolterrein toevoegen van een braakliggend 

terrein direct naast de school, maar de eisen van de eigenaar waren te absurd om daarop in te gaan. 

Dat was wel erg jammer, want nu mist de school een mooi ruim terrein voor sport, spel en andere activiteiten. 

Er is een stenen muur gemaakt om het schoolterrein af te scheiden van dat braakliggende terrein en aan de schoolkant is 

tegen de muur een 30 meter lange zitbank gemaakt. 

 

Het schoolterrein van de Primary school moet nog worden voorzien van tegels. Het plan was om dat al in de eerste helft 

van het jaar te doen, maar belangrijk was dat eerst alle wortels van een agressieve plant werden verwijderd en pas in het 

regenseizoen (juli-oktober) werd zichtbaar waar deze wortels in de grond zaten. 

In 2020 is voor het project Primary school een bedrag van 9.000 euro aan donaties ontvangen. 
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Internet/wifi/solar systeem voor de Primary school in Sukuta Madina: 
Het op afstand beoordelen van en beslissen over internet/wifi en een solar systeem is erg lastig; de offertes daarvoor 

verschillen enorm en niet goed duidelijk kan worden gemaakt waardoor die verschillen zo groot zijn en of alle offertes wel 

kwalitatief goed werkende systemen  opleveren. Het lijkt ons verstandig pas te beslissen als we  in Gambia ons kunnen 

laten voorlichten en alles kunnen doorpraten en vergelijken. 
 

 

Nursery School in Manduar: 
De Nursery school in Manduar heeft een eigen watervoorziening gekregen met een bore-hole, een waterpomp en een 

grote watertank op een stellage. Een zonnepaneel voorziet de pomp van elektriciteit. 

Aan de salariskosten van de leerkrachten is 1.000 euro bijgedragen en voor de lunch op school een bedrag van 745 euro. 

De Nursery school is een kleinschalige school met nog geen 50 leerlingen. Zelfredzaam worden blijkt een moeilijk proces. 

Met de school is afgesproken dat de school over vijf jaar zelfredzaam moet zijn, dus in staat moet zijn om uit eigen 

inkomsten de salarissen van de leerkrachten en andere schoolkosten te betalen. Dat betekent dat de school met de 

ouders en de community plannen moet maken om dit te realiseren. Onze stichting is bereid om gedurende deze 

overbruggingsperiode van vijf jaar onder voorwaarden de school te ondersteunen.  

Aan het begin van elk van deze vijf schooljaren zal op basis van de getoonde vooruitgang (qua leerlingenaantal en 

inkomsten) worden beslist of deze ondersteuning dat schooljaar wordt gecontinueerd.  

Voor het schooljaar 2020-2021 is deze vooruitgang nog niet aangetoond zodat er voor dit schooljaar nog geen bijdrage 

door onze stichting kon worden betaald. 
 

 

Gezondheidscentrum Macouda: 
Onze ambassadeurs Amy en Frans hebben in 2010 voor de community Macouda in Senegal, net over de grens in het 

zuiden van Gambia, een gezondheidscentrum bestaande uit een kraamkliniek en een medische post gerealiseerd. 

Nu zo’n tien jaar later is dit centrum aan een kleine upgrade toe. De upgrade omvat het vervangen van de door termieten 

aangevreten plafonds, het aanleggen van een watervoorziening, het aansluiten van het centrum op elektriciteit en het 

zorgen voor beter (medisch) meubilair. In 2020 is voor dit project een bedrag van 11.770 euro aan donaties ontvangen. 

In 2019 is al door vrijwilligers begonnen met het vervangen van de plafonds, maar het afmaken van deze klus kan pas als 

deze vrijwilligers weer naar Gambia mogen afreizen. Wel is het centrum inmiddels aangesloten op elektriciteit.  

Het vervangen van de waterput door een solar waterpompsysteem, het installeren van wastafels in de behandelruimten 

van het centrum en het maken en inrichten van een nieuwe toiletruimte en doucheruimte is doorgeschoven naar 2021. 
 

 

Primary school in Macouda:   
Onze ambassadeurs Amy en Frans helpen de community van Macouda ook met nieuwe accommodatie voor de Primary 

school. Vroeger moesten de kinderen een grote afstand lopen naar een school in een naburig dorp. 

Maar in 2018 is door de community een lemen noodgebouw opgetrokken en is met palmbladeren nog een “gebouw” met 

drie leslokalen gemaakt zodat de school kon beschikken over zes leslokalen. 

 

In 2019 is op het schoolterrein een nieuw toiletgebouw met een septic tank gemaakt en is een solar waterpompsysteem 

gerealiseerd dat de school en de toiletten van stromend water voorziet. 

Sinds april 2020 is er hard gewerkt aan het nieuwe schoolgebouw van beton met daarin drie leslokalen, een ruimte voor 

het schoolhoofd en een bibliotheekruimte. De bouw van dit schoolgebouw is in november afgerond.  

Omdat de fondsen waarbij een subsidieaanvraag is ingediend als gevolg van de coronamaatregelen nog geen beslissingen 

hebben kunnen nemen is ter overbrugging 20.000 euro van particulieren geleend. 

Ondertussen wordt ook een soortgelijk schoolgebouw met ook drie leslokalen door de overheid van Senegal gebouwd, zij 

het dat die bouw, door het ontbreken van geld bij de overheid, is stilgelegd. 

Het nieuwe gebouw is 16 november in gebruik genomen en het tijdelijke “gebouw” van palmbladeren wordt afgebroken. 

In de periode 2018-2020 is voor dit project een bedrag van 43.210 euro aan donaties ontvangen. 

De geleende bedragen moeten voor half 2022 zijn terugbetaald, dus donaties zijn welkom. 
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Lunchfonds: 
Dagelijks krijgen de kinderen van de Nursery en Primary school in Sukuta Madina een warme lunch. 

Doordat de scholen door Corona een aantal maanden gesloten zijn geweest en de kinderen niet naar school mochten 

komen kon er in die maanden geen lunch worden verstrekt. Maar eind oktober kon de dagelijkse lunch weer worden 

opgestart. Voorwaarde was dat elk kind van een eigen bord eet, dus met vijf kinderen van één bord eten mag niet meer.   

Voor het lunchfonds is 828 euro aan donaties ontvangen en uit het lunchfonds is 1.389 euro bijgedragen aan de 

schoollunch. Voor een heel schooljaar is voor de schoolunch ongeveer 7.500 euro nodig; de helft van dat bedrag komt van 

de sponsorbijdragen voor de gesponsorde kinderen.. 
 

 

Schoolfonds: 
Dit fonds wordt gebruikt voor schoolkosten voor kinderen zonder sponsor.  

In 2020 is 1.360 euro gedoneerd aan dit fonds en is 1.000 euro bijgedragen aan lesboeken en 500 euro aan de 

schoollunch. 
 

Sponsoring kinderen: 
Bijna de helft van de 500 kinderen op onze scholen in Sukuta Madina hadden in 2020 een sponsor die voor deze kinderen 

de belangrijkste schoolkosten betaalt (school-bijdrage, schoollunch, uniform, setje sportkleding). 

Veel van deze sponsors hebben ook dit jaar weer dozen met kleding, schoolspullen en levensmiddelen opgestuurd of 

door ons laten opsturen en/of hebben regelmatig geld gegeven voor rijst voor de gezinnen van deze kinderen. 

Bij nieuwe sponsoraanvragen neemt Alimatou, het schoolhoofd, altijd kinderen van de allerarmste gezinnen. 

In 2020 is door de sponsors van kinderen een bedrag van 17.965 euro bijgedragen.  

Voor de 50% niet-gesponsorde kinderen moeten de ouders zelf de schoolkosten betalen; zeker in deze moeilijke tijden 

hebben lang niet alle ouders voldoende geld daarvoor. Maar kinderen om die reden van school sturen is moeilijk, dus we 

proberen als stichting altijd een oplossing daarvoor te vinden. 
 

 

Transport van goederen: 
Elke maand is er wel een partij dozen met kleding, schoolmaterialen, computers en andere apparatuur, medische spullen, 

soms voedingsmiddelen en huishoudelijke spullen etc. met de containers meegegeven.  

Ook zijn regelmatig schoolmeubeltjes en bouwmaterialen opgestuurd. 

Voor deze transporten is een bedrag van 2.950 euro aan donaties ontvangen.  
 

Corona noodhulp: 
In Gambia zijn vroegtijdig stevige Corona-maatregelen genomen; het is redelijk gelukt om een grootschalige uitbraak te 

voorkomen.  Maar de maatregelen in Gambia en in de rest van de wereld waren wel rampzalig voor de toch al zwakke 

economie en hebben de grote armoede in het land nog verder verdiept.   

Het toerisme is volledig tot stilstand gekomen zodat ook de vele  mensen die door het toerisme dagelijks nog een beetje 

geld verdienden ook dat geld nu moeten missen. Ook door het sluiten van markten, straathandel en winkels verloren veel 

mensen hun zo belangrijke inkomsten. Veel gezinnen hadden nauwelijks meer geld voor de dagelijkse maaltijden.  

De overheid van Gambia was niet in staat om de mensen te helpen. 

Veel stichtingen en particulieren in Nederland en België hebben gelukkig wel op grote schaal hulp geboden. 

Onze stichting heeft een Corona noodfonds opgezet en het is geweldig dat we daarvoor ruim 13.000 euro mochten 

ontvangen zodat de communities van Sukuta Madina en Yuna geholpen konden worden met zo’n 30.000 kg rijst. 
 

 

Govi blindenschool: 
Onze ambassadeurs Amy en Frans hebben ook dit jaar de blindenschool in Serrekunda kunnen helpen met braillepapier. 

De aanschaf daarvan is gesponsord door Stichting Beheer het Schild.  Verder hebben zij ook weer een aantal van Optelec 

in Barendrecht ontvangen brailleschrijfmachines kunnen opsturen.   
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Doveninstituut: 
Onze ambassadeurs Huib en Erica hebben zich enkele jaren terug vol overgave ingezet voor onderwijsfaciliteiten in 

Kachumeh, een  community in het zuiden van Gambia. Maar door onvoldoende inzet van de kant van die community 

hebben we moeten besluiten om die ontwikkeling in de beginfase ervan al te stoppen. 

Twee jaar geleden kwamen we via Goods voor Gambia in contact met het doveninstituut in Serrekunda.    

 

Mensen met een beperking hebben in Gambia weinig kans op een menswaardig bestaan; er zijn nauwelijks instanties die 

hun belangen behartigen en strijden voor gelijke kansen. De steun vanuit de overheid is ook zeer beperkt. 

Dat geldt zeker ook voor doven en slechthorenden.  Veel kinderen met een hoorbeperking hebben nauwelijks kans zich te 

ontwikkelen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Zonder scholen waar gebarentaal wordt geleerd kunnen deze 

kinderen niet communiceren en komen ze in een sociaal isolement. 

 

In 1992 heeft een aantal jongeren in Gambia de organisatie GADHOH (Gambian Association of the Deaf and Hard Of 

Hearing) opgericht met als doel empowerment en gelijke kansen in een maatschappij zonder barrieres.  

GADHOH zet zich in voor ontwikkeling van gebarentaal, scholing van kinderen, beroepsopleiding van jongeren en een 

netwerk van regionale kantoortjes waar doven en slechthorenden in die regio’s terecht kunnen.  

Ook willen ze meer bewustzijn kweken en lobbyen ze bij overheid van Gambia door het organiseren van seminars en 

andere gebeurtenissen. 

Belangrijk is dat gebarentaal niet alleen door de kinderen wordt geleerd maar ook door de gezinsleden van die kinderen. 

 

Op een eigen terrein heeft GADHOH een klein kantoor en zijn opleidingsmogelijkheden voor kinderen en jeugd. 

Veel kinderen die hier en op de dovenscholen zitten wonen ver weg. 

De stichting GADHOH moet zelf voor financiering zorgen voor dit werk. De afgelopen jaren heeft de stichting belangrijke 

hulp gehad van de Nederlandse stichting Vrienden van Effatha, maar die hulp wordt afgebouwd.  

 

Een aantal jaren geleden is GADHOH gestart met het realiseren van een conference hall met daarboven huisvesting. 

De conference hall kan gebruikt worden voor eigen conferenties en activiteiten voor de dove kinderen, maar kan ook 

verhuurd worden waardoor inkomen verkregen kan worden. 

De huisvesting kan gebruikt worden voor kinderen die te ver weg wonen en voor mensen die conferenties bijwonen. 

 

De conference hall stond al veel jaren onafgebouwd als casco zonder dak en zonder afwerking. 

Begin dit jaar hebben Huib en Erica besloten GADHOH te helpen met het onderdak helpen van het gebouw en met een 

aantal vervolgwerkzaamheden voor het voltooien van het gebouw. 

Dit jaar is 13.800 euro gegeven voor het dak, de aanleg van elektriciteit en het stucen van muren en plafonds.  

Dit geld is beschikbaar gekomen door het afblazen van het project in Kachumeh.  

 

Door het wegvallen van donaties had de stichting GADHOH het dit jaar bijzonder moeilijk; het was niet mogelijk om de 

salarissen van de medewerkers te betalen. Huib en Erica hebben, na een noodkreet om hulp, een aantal keren geld 

beschikbaar gesteld voor rijst, olie en uien voor de medewerkers. 
 

 

Werkgelegenheid: 
Onze bestuursleden Mirjam en Marco hebben Abdou Saidy geholpen met het opzetten van een eigen bedrijfje zodat hij 

daarmee een inkomen kan verdienen voor zijn gezin en familie. 

Een bedrijf in Hoogeveen heeft 3.000 euro gedoneerd; andere donaties leverden 1.040 euro op zodat in totaal 4.040 euro 

beschikbaar was voor deze hulp.  Abdou heeft hiermee in Gambia een taxibedrijfje kunnen opzetten.  
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Financieel beleid:  
Alle middelen die de stichting ontvangt worden voor 100% besteed aan hulp in Gambia.  

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

persoonlijk gedragen. 

 

 

In 2021 zal onze stichting zich volop blijven inzetten voor verbetering van de onderwijsfaciliteiten in Gambia en 

daarmee voor een beter toekomstperspectief van de kinderen in Gambia. 

We vertrouwen er op dat we ook dan weer een beroep kunnen doen op uw hulp en steun. 

 

Iedereen hartelijk dank voor alle steun en hulp in vorm van  geld, 

goederen en werkzaamheden die we ook in 2020 weer voor ons werk in 

Gambia mochten ontvangen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Onderwijs voor Gambia 
Telefoon: 06-28906942 / 28961617 

email: info@onderwijsvoorgambia.nl 

website: www.onderwijsvoorgambia.nl 

Rabobank: NL48 RABO  0173  6660  51 

 

Mirjam en Marco Schonewille 

Toos en Arie Burggraaf 

Frans en Amy van den Bercken (ambassadeurs) 

Huib en Erica van der Starre (ambassadeurs) 

 

 

  

mailto:info@onderwijsvoorgambia.nl
http://www.onderwijsvoorgambia.nl/
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De leerkrachten van de Nursery en Primary school in hun 
nieuwe schooltenue 
 
 

 

Voor het schooljaar 2020-2021 heeft elke leerling een 
setje lesboeken gekregen 

  

  
Vanwege Corona maar maximaal 30 kinderen in de klas en 
mondkapjes waren in begin verplicht 
 
 

 

Kinderen van de Nurseryschool met hun schoollunch 

  

  
In de bibliotheek de kasten van de basisscholen  
‘t Bolwerk en Willem de Zwijger in Leiderdorp 

Het computer lokaal van de Primary school met o.a. de 
laptops van het politievormingscentrum in Vaassen  
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Kinderen op de nieuwe zitbank bij de Primary school in 
Sukuta Madina 
 
 
 

De waterinstallatie van de Nursery school in Manduar 

  

  
Het gezondheidscentrum van Macouda 
 
 
 
 

Aanbrengen van een nieuw plafond in alle ruimtes van 
het gezondheidscentrum van Macouda 

  

  
Het nieuwe schoolgebouw van de Primary school in 
Macouda 

Het nieuwe toiletgebouw van de Primary school in 
Macouda 
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De conference hall met daarboven huisvesting voor het 
doveninstituut  
 
 
 

Voedselhulp (rijst, uien en olie) voor de medewerkers van 
het doveninstituut 

  

  
Een deel van de rijst voor de community van Sukuta 
Madia 
 
 
 

Vrouwen gaan naar huis met de ontvangen rijst 

  

  
Rijst voor de mensen van Yuna Uitladen van schoolmeubeltjes uit Leiderdorp die met de 

container zijn aangekomen 

 

 


