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1. Een stukje geschiedenis in Sukuta Madina 

De stichting Onderwijs voor Gambia is in 2012 gestart met onderwijshulp in Sukuta Madina, een 

community in het westen van Gambia.  

Net zoals in het grootste deel van Gambia leven de meeste mensen in Sukuta Madina ver onder de 

armoedegrens. 

Er is hoge werkeloosheid , het gezinsinkomen is erg laag en de gezinnen zijn groot. 

De huisvesting en sanitaire voorziening zijn erg slecht en in veel gezinnen is nauwelijks voldoende 

geld voor voeding. Veel gezinnen zijn incompleet door het jong overlijden van één of beide ouders of 

door de scheiding van de ouders. 

In deze omstandigheden moeten veel kinderen opgroeien en hun weg zien te vinden. 

Dit alles heeft op z’n weerslag op onderwijs en ontwikkeling van de kinderen. De armoede wordt 

daardoor overgedragen van generatie op generatie.  

In Sukuta Madina zijn twee personen, Muhammed Jabbi en zijn vrouw Alimatou die zich gedreven 

inzetten voor onderwijs in hun community. 

Maar niet alleen zetten zij zich in voor onderwijs; hun huis staat altijd voor iedereen open en zij 

helpen waar ze kunnen. 

 

Muhammed Jabbi is hoofd van een grote middelbare school in Brufut; hij heeft deze school van de 

grond af aan opgebouwd en op dit moment krijgen meer dan 2.300 kinderen onderwijs op deze 

school. Alimatou is Headmistress van de Nursery school in Sukuta Madina. 

 

In Sukuta Madina en directe omgeving was tien jaar geleden voor de kinderen geen mogelijkheid om 

nursery onderwijs (kleuter onderwijs) te volgen.  

De jonge kinderen hingen wat thuis of op straat rond. 

Muhammed is daarom in 2008 begonnen met het realiseren van een Nursery school in Sukuta 

Madina maar door geldgebrek was het schoolgebouw met twee leslokalen in 2012 nog lang niet 

klaar. 

Wij hebben toen besloten om te helpen. 

Dat heeft uiteindelijk in meerdere fasen geresulteerd in een  Nursery school met vijf leslokalen, een 

kantoor, een opslag en toiletvoorzieningen. Tevens is de school aangesloten op stromend water en 

elektriciteit. 

Op deze school krijgen nu meer dan 200 kinderen kleuteronderwijs. 

Veel van deze kinderen hebben een sponsor in Nederland die elk schooljaar 50 euro betaalt en 

daarmee een deel van de schoolkosten voor hun sponsorkind voor z’n rekening neemt. 

Alle kinderen krijgen dagelijks een warme lunch op school; deze lunch wordt betaald uit een deel van 

de sponsorbijdragen en voor een deel uit andere donaties. 

 

 

2.   Een eigen Primary school in Sukuta Madina 
 

Twee jaar geleden kwam de community met de vraag of onze stichting ook wilde helpen met de 

realisatie van een eigen Primary school in Sukuta Madina.  

In eerste instantie heeft onze stichting enigszins terughoudend gereageerd want een eigen Primary 

school  is nogal wat en is deze school echt nodig? 

Immers de kinderen van Sukuta Madina kunnen naar de Primary school in Sukuta. 
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Weliswaar verre van ideaal want veel kinderen moeten daarvoor dagelijks heen en ook weer terug 

meer dan een half uur door het hete zand lopen naar een school met meer dan 2.500 leerlingen en 

overvolle klassen.  

 

Maar de community van Sukuta Madina is doorgegaan met de plannen voor een eigen Primary 

school. Bij het ministerie van Onderwijs is goedkeuring voor een Primary school aangevraagd (en 

gekregen) met de toezegging dat de overheid bereid is de salarissen van de onderwijzers te betalen 

zodra de school volwaardige eigen accommodatie heeft. 

 

In september 2017 konden de eerste kinderen na Nursery-3 doorstromen naar de eerste klas van een 

eigen Primary school. De kinderen gaan ’s middags naar school zodat dan gebruik gemaakt kan 

worden van accommodatie van de Nursery school. 

Dit schooljaar (2018 – 2019) heeft de Primary school een 1e en een 2e klas en het plan is om de school 

de komende vier jaar elk jaar met een hogere klas uit te breiden. 

Echter met ingang van schooljaar 2019-2020 is de accommodatie van de Nursery school niet meer 

toereikend. 

 

Onze mening over een eigen Primary school in Sukuta Madina  heeft zich inmiddels verder gevormd 

door de positieve veranderingen die we in de community zien door de schoolvoorzieningen in het 

eigen dorp. En ook de argumenten die de ouders en de community hebben aangedragen voor de 

Primary school hebben ons van het grote belang van de Primary school overtuigd. 

Op een dorpsbijeenkomst op 24 november hebben veel ouders en dorpsbewoners nog eens 

benadrukt wat de scholen betekenen voor de ontwikkeling van de community. 

 

 

3.   Waardoor/waarmee maakt een eigen Primary school het verschil? 
 

- De kwaliteit van onderwijs  

Kwaliteit van onderwijs en vorming wordt door de hele community steeds weer benadrukt. 

De kinderen hebben op de eigen Nursery school een grote ontwikkeling doorgemaakt en die kan 

worden doorgetrokken op een kleinschalige Primary school met kleinere klassen en meer individuele 

aandacht. De voorsprong van de kinderen kan daarmee verder worden uitgebouwd.  

En met Muhammed en Alimatou als drijvende krachten en de andere gekwalificeerde leerkrachten 

kan deze kwaliteit gerealiseerd worden.  

En ook erg belangrijk: de kinderen doen niet alleen kennis op, maar ze worden op deze school ook 

beter gevormd zodat ze zelfbewuster en slagvaardiger worden. 

 

- Betere betrokkenheid van ouders bij de school. 

Met een school in de eigen community verandert ook de houding van veel ouders. Ouders (en vooral 

de moeders) die zelf vaak heel gebrekkig onderwijs hebben gehad zien wat er met hun kinderen op 

school gebeurt. Ze zien de school, hebben contacten met de onderwijzers en worden betrokken met 

wat er op school gebeurt. 

En er wordt hen geleerd dat zij hun kinderen moeten stimuleren om ook thuis met schoolwerk bezig 

te zijn en hoe zij dat moeten doen. 

Het is voor kinderen vaak niet eenvoudig om zich thuis te concentreren want er zijn thuis weinig 

voorzieningen en het hele gezin woont vaak in één ruimte. 
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- Weerslag van de school op de ouders en de community 

Door hun betrokkenheid met de school ontwikkelen de ouders mee met de kinderen. 

 

- Meer zekerheid van de ouders dat hun kinderen in goede handen zijn. 

Veel vrouwen gaan dagelijks naar de markt om een klein beetje geld te verdienen met het verkopen 

van groente die ze zelf kweken; met de wetenschap dat de kinderen veilig op school zijn kunnen de 

moeders onbezorgder hun werk in de tuin en op de markt doen. 

 

- De school kan ook gebruikt worden voor andere doeleinden 

Via moedergroepen leren de moeders een beetje wat de kinderen ook leren en worden moeders 

gestimuleerd om een bijdrage te leveren op school. 

De school kan (en zal) ook gebruikt worden voor voorlichting aan ouders en jeugd en voor onderwijs 

aan volwassenen. Dat kan zijn het leren van de Engelse taal, leren lezen, schrijven en rekenen; maar 

ook kan handvaardigheid worden onderwezen (bv. leren naaien). 

 

- Bereikbaarheid van de school 

En natuurlijk speelt de veel  geringere afstand tot de school een grote rol; kinderen verliezen minder 

energie aan een lange tocht naar school in de brandende zon over hete zandwegen. 

En de kinderen kunnen ’s morgens al naar school. 

 

 

4. Het project Primaryschool in Sukuta Madina 
 

Voordat gestart kan worden met het daadwerkelijke project moest/moet eerst aantal belangrijke 

beslissingen worden genomen. 

 

- Goedkeuring voor een eigen Primary school 

Een eerste belangrijke stap was goedkeuring krijgen van het ministerie, want zonder goedkeuring is 

een eigen Primary school niet mogelijk. 

In 2017 is deze goedkeuring door het ministerie van Onderwijs verleend. 

 

- Levensvatbaarheid en duurzaamheid 

Een tweede belangrijke stap was zekerheid over de levensvatbaarheid van de school. 

Kunnen de salarissen en andere kosten worden betaald? 

De ouders zijn niet in staat om langdurig stevige schoolbijdragen te betalen. 

Het ministerie van onderwijs heeft toegezegd dat, zodra de schoolaccommodatie gereed is, de 

overheid de leerkrachten voor de school zal betalen. 

Tot dat moment worden de leerkrachten betaald uit schoolbijdragen van de ouders en springt onze 

stichting zo nodig bij, op dezelfde wijze als bij de Nursery school is gebeurd. 

Maar belangrijk is dat de school op termijn volledig zelfredzaam is. 

De ouders zijn bereid om voor hun kinderen een kleine schoolbijdrage te betalen waaruit de 

algemene schoolkosten kunnen worden betaald. 

 

- Beschikbaarheid van grond 

Een derde belangrijke stap was de beschikbaarheid van een stuk grond voor een nieuw 

schoolgebouw. De ruimte op het schoolterrein van de Nursery school is te beperkt voor nog meer 

gebouwen. Uitgangspunt van onze stichting was dat de community van Sukuta Madina zelf voor 
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grond voor de school moet zorgen. 

Echter bijna niemand in Sukuta Madina bezit grond en voor degenen die wel grond hebben is de 

grond in gebruik voor de eigen compound. 

Toch is er is wel voldoende grond in de community beschikbaar, maar die grond is van mensen 

buiten de community die ooit goedkoop grote stukken grond hebben gekocht en nu die grond niet 

beschikbaar stellen of voor een kleine prijs willen verkopen. Deze situatie is een hele tijd een 

struikelblok geweest voor het project. 

 

Direct naast de Nursery school ligt een mooi stuk grond dat voor een stevige prijs te koop was. 

Maar het lukte de community niet om geld te verwerven voor de aankoop ervan. 

 

Na lange overweging heeft Muhammed Jabbi besloten om een groot stuk land dat hij elders in 

Gambia bezat te verkopen en met de opbrengst daarvan een deel (1.000 m2) van de grond naast de 

Nursery school  te kopen. Dat is in juni 2018 gebeurd. 

Muhammed heeft deze 1.000 m2 grond beschikbaar gesteld aan de community  voor onderwijs. 

Op deze grond kan heel goed een schoolgebouw worden gerealiseerd. 

 

- Financiering van het project 

Zoals in het projectplan is beschreven is voor het project een behoorlijke hoeveelheid geld nodig. 

De stichting onderwijs voor Gambia heeft niet zelf de middelen om dit project te financieren. 

Het geld dat op de rekening van de stichting staat is grotendeels geld dat specifiek voor andere 

projecten van de stichting is ingebracht. 

Voor het project Primary school Sukuta Madina heeft onze stichting nog geen aanvragen voor 

financiële hulp bij fondsen of stichtingen ingediend.  

Hopelijk resulteert onze aanvraag bij de AFAS foundation in hulp van de AFAS foundation bij de 

uitvoering van dit project. 

 


