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Vanuit de gedachte “onderwijs is een recht voor iedereen” en “onderwijs is de 

sleutel voor de ontwikkeling van mensen en een gemeenschap”  ligt het accent van 

onze hulp aan Gambia bij onderwijs en dan met name onderwijs aan jonge 

kinderen. In dat kader zetten we ons in voor hulp aan de gemeenschap Sukuta-

Madina in het westen van Gambia. Voor deze gemeenschap hebben we geholpen 

met het bouwen van een nurseryschool (kleuterschool). 

Verder helpen we Sukuta-Madina bij de exploitatie van de school en bij het zelfredzaam worden. 

Via deze nieuwsbrief willen we u informeren over wat wij in 2013 hebben gedaan. 

 

De nurseryschool in Sukuta-Madina 
Ons belangrijkste project is de nurseryschool in Sukuta-Madina. 

Eind december 2012 waren het schoolgebouw met twee leslokalen 

en het  toiletgebouw klaar. Ook de schoolmeubeltjes die in een 

klein werkplaatsje in Gambia 

zijn gemaakt  zijn toen 

afgeleverd bij de school. 

Voor de kinderen uit Sukuta-

Madina en hun ouders was 

 7 januari 2013 een gedenkwaardige dag; ruim honderd kinderen in 

de leeftijd van vier tot zeven  jaar gingen voor het eerst in hun leven 

naar school. Heel belangrijk voor deze kinderen want in hun jonge 

leven hadden ze nauwelijks nog mogelijkheden zich te ontwikkelen (geen radio, geen TV, geen kranten, 

geen boeken, geen computer en geen speelgoed).  

In september konden veertig kinderen doorstromen naar de primary (lagere) school en was er weer 

plaats voor nieuwe leerlingen. Op dit moment (begin december 2013) telt de school 102 leerlingen. 

 

Lokale organisatie in Sukuta-Madina 
In Sukuta-Madina is op ons verzoek een lokale organisatie opgericht (de SMDA ofwel de Sukuta-Madina 

Development Association). Deze formeel geregistreerde Association  heeft zich tot doel gesteld om 

belangrijke ontwikkelingen in het dorp te initiëren en te coördineren. De SMDA is zodoende een 

belangrijke partner voor de hulp van onze stichting aan Gambia.  

 

Opening van de school 
Eind februari 2013 is de school met een feestelijke bijeenkomst met veel 

muziek, dans en toespraken  officieel geopend.  Het schoolcomité, het 

dorpscomité en veel vrouwen en kinderen uit het dorp waren hierbij 

aanwezig.  

 

 

 

Lunches 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 eenvoudige 
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lunch voor de kinderen in de pauze ’s morgens.  Op het terrein van de school is een afdakje gemaakt waar 

de lunches kunnen worden klaargemaakt en verstrekt. De kinderen moeten voor deze lunch 5 - 10 dalasi 

(10 - 20 eurocent) betalen. Helaas krijgt meer dan de helft van de kinderen geen geld mee voor deze 

lunch. Dit is geen goede situatie. De SMDA en het schoolcomité zijn gevraagd te onderzoeken hoe alle 

kinderen op school een lunch kunnen krijgen. Een lunch voor alle ruim 100 kinderen kost op jaarbasis 

ongeveer 4.000 euro en dat is wat te veel voor onze stichting. 

      

Speeltoestellen 
In Gambia hebben kinderen nauwelijks mogelijkheden om te spelen. 

Bijna nergens zijn speeltoestellen. Via de stichting “Gambia Speelt Mee” 

hebben we twee prachtige speeltoestellen (de kidswings)  kunnen 

aanschaffen. Deze speeltoestellen zijn in mei door “Gambia Speelt Mee” 

geplaatst. De speeltoestellen zijn erg belangrijk voor het ontwikkelen van 

de motoriek van de kinderen en voor het leren samenspelen. 

 

Kleding, schoenen en speelgoed 
De gemeenschap van Sukuta-Madina is straatarm. De gezinnen hebben amper voldoende geld voor eten. 

Geld voor voldoende kleding en schoenen voor de kinderen is er 

meestal niet. Veel kinderen 

lopen op blote voeten en dragen 

oude vaak al gescheurde kleding. 

Gelukkig hebben onze oproepen 

om kleding geresulteerd in heel 

wat mooie kinderkleding en 

kinderschoenen. Ook voor grote 

meisjes en jonge vrouwen ontvangen we regelmatig kleding en schoenen. Van de kledingbank Drenthe en 

van de 2e-hands kledingwinkel van BASAM in Coevorden krijgen  we de kleding en schoenen die niet 

worden uitgekozen en meestal zijn dit nog erg mooie kleren en schoenen. 

In 2013 hebben we al een aantal malen een behoorlijke hoeveelheid kleding, schoenen en educatief 

speelgoed  meegegeven met de container die vanuit Coevorden elke 

maand naar Gambia wordt verscheept. Enkele 

vrouwen in Sukuta-Madina zorgen voor een 

goede distributie van de spullen zodat 

iedereen die iets nodig heeft ook 

daadwerkelijk de juiste spullen krijgt. 

 

Individuele hulp 
Alasana, een  15-jarige jongen uit Brikama, kon als gevolg van een ongeluk, al bijna twee 

jaar niet meer lopen. Een operatie kon hem helpen,  echter 

geld daarvoor was niet beschikbaar. Met een snelle actie is 

in Nederland ruim 1.000 euro ingezameld, voldoende voor 

een operatie in Gambia. Resultaat van de operatie is dat 

Alasana met hulp van een kruk weer kan staan en lopen, 

maar net boven z’n knie is ongewenste botgroei ontstaan. 
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Dus al met al nog geen ideale situatie, maar in Gambia zijn weinig mogelijkheden om nog iets hieraan te 

doen. 

 

Steun aan het health center in Sukuta 
De gemeenschap van Sukuta-Madina is voor medische zorg afhankelijk 

van het health center in Sukuta.  Bij een bezoek in november aan dit 

ziekenhuisje bleek dat er van alles ontbreekt. Bedden zijn stuk, geen 

goede behandeltafel, nauwelijks apparatuur en instrumenten, te weinig 

verbandmiddelen, hulpmiddelen en medicijnen. Er wordt door de 

overheid onvoldoende geld beschikbaar 

gesteld voor gezondheidszorg en de mensen die medische hulp nodig 

hebben kunnen deze hulp meestal niet betalen. 

We hebben toegezegd om in Nederland bij ziekenhuizen, huisartsen, 

apotheken en andere instellingen op het gebied van gezondheidszorg te 

vragen naar overtollige spullen en deze spullen dan te verschepen naar 

Gambia. 

 

Exploitatie van de school 
De gemeenschap van Sukuta-Madina zou de kosten voor het in stand houden en de exploitatie van de 

school moeten opbrengen, maar dat is nog niet haalbaar. Voor de exploitatie is jaarlijks ongeveer 30 euro 

per leerling nodig. De school vraagt voor elke leerling een kleine ouderbijdrage (ongeveer 4 euro per 

jaar). Veel ouders kunnen dit bedrag niet betalen; zelfs het schooluniform betalen lukt niet altijd. Onze 

stichting heeft toegezegd vooralsnog de ontbrekende bijdragen voor de exploitatie aan te vullen onder 

voorwaarde dat de gemeenschap zich inzet zelfredzaam te worden.   

In 2013 heeft de stichting ongeveer 2.400 euro bijgedragen voor de exploitatie van de school. 

 

Sponsors van kinderen 
Een tiental kinderen heeft een sponsor in Nederland of Belgie. 

Deze betaalt het uniform en/of het schoolgeld van de kinderen. 

Maar soms helpen deze sponsors hun sponsorkindje ook op een 

andere manier zoals met schoolspullen, kleding, speelgoed of in 

geval van ziekte met medische hulp. We merken dat de kinderen 

het fijn vinden dat er in Nederland mensen zijn die speciaal iets 

voor hen willen doen. 

Het zou mooi zijn als dat voor meer kinderen mogelijk wordt. 

 

Zelfredzaamheid 
Het is belangrijk dat de gemeenschap van Sukuta-Madina op termijn zelfstandig de nurseryschool in stand 

kan houden en voldoende geld heeft voor de exploitatie. Wij kunnen ons dan richten op uitbreiding van 

de school; er zijn in Sukuta-Madina veel kinderen die nog niet naar school kunnen en er worden nog 

steeds veel kinderen geboren, dus er is grote behoefte aan een grotere capaciteit van de school. 

Onze stichting wil helpen bij het ontwikkelen van deze zelfredzaamheid.  

Samen met de SMDA wordt nagegaan op welke manier bedrijvigheid kan worden opgezet.  
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Op dit moment wordt gewerkt aan het opzetten van een naaiatelier in Sukuta-Madina.  

Andere mogelijkheden zijn een groentetuin of een kippenfarm. 

 

Wat is nog nodig. 
De capaciteit van de school is veel te klein; in de twee lokalen die er nu zijn is plaats voor ongeveer 100 

leerlingen terwijl er in Sukuta-Madina meer dan 300 kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar zijn. 

Voor het naaiatelier is huisvesting nodig en een aantal mensen moet een naaiopleiding krijgen.  

De school en het naaiatelier moeten worden aangesloten op het elektriciteitnet. 

Het zou mooi zijn als de school kan worden aangesloten op stromend water; nu is elke dag nog iemand 

nodig om de kinderen te helpen met het doorspoelen van de WC’s.  

Het zou ook fijn zijn als de gemeenschap kan beschikken over een cousmaalmachine. Nu zijn de vrouwen 

en meisjes elke dag veel tijd kwijt met het stampen van de couskorrels tot meel. 

De behoefte aan kinderkleding is nog groot; er is geld nodig voor het transport van de kleding. 

Voor het health center in Sukuta zijn medische spullen nodig die vervoerd moeten worden naar Gambia. 

 

Onze middelen 
Naast veel vrijwilligerswerk is geld uiteraard belangrijk voor onze hulp aan Gambia. Geldmiddelen hebben 

we verkregen uit donaties van particulieren, donaties en collectes van kerken, acties, opbrengsten van 

deelname aan markten en van werkzaamheden waarbij de vergoedingen aan de stichting zijn 

overgemaakt.   

Voor uitbreiding en exploitatie van de school, het zelfredzaam maken van de gemeenschap en de 

transporten van kleding en medische spullen is nog veel geld nodig. 

 

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. 

Op zaterdag 15 maart 2014 wordt in de Schildhoeve in Fluitenberg een grandioos benefietconcert 

georganiseerd met medewerking van de bekende Hoogeveense band Balance.  

Meer informatie over onze stichting en projecten kunt u vinden op onze website. 
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