
Het dak zit er op!!  (Schutse Bengel maart 2012) 

 
In de voorjaarsvakantie zijn een viertal Noordscheschutters (Toos & Arie Burggraaf en Mirjam & 
Marco Schonewille) met een bont gezelschap van 16 personen vanuit Hoogeveen naar Gambia 
gereisd. 
Voor sommigen een eerste kennismaking met dit prachtige en bijzondere Afrikaanse land voor een 
ander een prettig en soms emotioneel weerzien. 
 
Met de opbrengst van onze actie van maar liefst € 2.700,= in de hand hebben wij onze projectleider, 
Muhammed Jabbi, verrast met een bezoek. 
Ten overstaan van zijn leerlingen mochten wij hem het geld overhandigen wat hij zo hard nodig is 
voor de bouw van een Nursery School (kleuterschool) in zijn woonplaats Sukuta. 
Het geld wat wij mede door de hulp van vele Noordscheschutters bij elkaar verzameld hebben is 
bestemd voor de bouw van het dak op de eerste van drie gebouwen die in totaal gerealiseerd 
moeten worden om alle kinderen onderdak te bieden. 
 

 
 
Wij zijn er dan ook bijzonder trots op dat wij u mogen melden dat het geld inmiddels goed besteed is 
en het dak direct geplaatst is! 
Persoonlijk hebben wij mogen zien dat in de brandende zon (38°C) werklieden, soms op blote 
voeten, er alles aan deden om zaken op orde te brengen. 
 



 
 
Veelal laten zaken in Afrika lang op zich wachten en moet je maar afwachten of alles op de juiste 
plaats terecht komt. Gelukkig hebben wij in Muhammed Jabbi een betrouwbare partner gevonden 
die voor zijn afspraken staat. 
Tevens is er, doordat Muhammed goed onderhandeld heeft, ook nog geld over voor een metalen 
toegangspoort, metalen hekwerken voor de vensters en extra stenen voor de omheining van het 
terrein. Ook deze materialen zijn inmiddels op de plaats van bestemming aangekomen en zijn of 
worden op korte termijn gemonteerd. 
Wij willen dan ook een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan dit project bijzonder hartelijk 
danken mede namens Muhammed en de kinderen van Sukuta die nu weer een stapje dichterbij een 
eigen schooltje en onderwijs zijn. Tevens willen wij Toos & Arie meer dan hartelijk danken voor hun 
gezelschap en hulp! 
 
Helaas zijn wij er nu nog niet. Voordat de kinderen daadwerkelijk plaats kunnen nemen in de 
schoolbankjes moet er nog veel gebeuren. Zo moet er onder andere nog een vloer en plafond 
geplaatst worden, er moet nog geschilderd worden en diverse materialen zoals meubels 
aangeschaft worden. 
Namens Muhammed willen wij dan ook graag een beroep op de bevolking van Noordscheschut 
blijven doen om dit project met elkaar tot een goed einde te brengen. 
Wij gaan hiervoor een goede vorm zoeken en komen hier in een volgende Bengel graag bij u op 
terug. 
Mocht u/jij na het lezen van bovenstaande meer informatie wensen neem dan contact met ons op. 
Wij zijn graag bereid om u meer te vertellen over Gambia in het algemeen en dit mooie project in het 
bijzonder. 
 

EDUCATION IS A RIGHT! (Onderwijs is een recht) 
 
Met vriendelijke groet, 
Mirjam & Marco Schonewille 
Zwarte Dijkje 26A 
06-46164449 


