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In 2018 is onze stichting weer op heel wat fronten actief geweest. Dat was mogelijk mede dankzij 

de actieve inzet van onze ambassadeurs en vele vrijwilligers. 

Onze ambassadeurs Frans en Amy van den Bercken zijn de drijvende krachten achter de 

ontwikkelingen bij de Upper Basic school in Darsilami en de Primary school in Macouda; zij zorgen 

ook voor de fondswerving voor die projecten. 

Onze ambassadeurs Huib en Erica van der Starre zijn de drijvende krachten achter het project 

“Nursery school in Manduar” en zij zorgen voor de fondswerving voor dat project. 

Onze stichting ondersteunt en faciliteert deze projecten van onze ambassadeurs.  

Onze vrijwilligers helpen onder andere bij het sorteren en verzendklaar maken van kleding en bij 

allerlei sponsoractiviteiten. 

 
 

Nursery school in Sukuta Madina: 

Het schooljaar 2017–2018 telde de Nursery school 218 leerlingen en dit nieuwe schooljaar 

(september 2018 – augustus 2019) zijn er 208 leerlingen verdeeld over 4 klassen. 

In juli hebben ruim 50 kinderen de Nursery school met goed gevolg afgerond en met een mooi 

certificaat verlaten. Bijna al deze kinderen zijn doorgestroomd naar onze Primary school. 

De Nursery school zal het schooljaar 2018 – 2019 nagenoeg zelfstandig draaien. 
 

  
Kinderen van de Nursery-1 klas De onderwijzeressen met Alimatou (rechts) 

 

Primary school in Sukuta Madina:  
 

In sept. 2017 is in Sukuta Madina gestart met een eerste klas van de Lift Primary school.  

Het plan is om de komende vier jaar elk jaar een hogere klas aan de school toe te voegen zodat er 

over vier jaar een volledige Primary school is.  

Het schooljaar 2018–2019 zijn er zodoende een Primary-1 en een Primary-2 klas met in totaal 96 

kinderen.  
 

De klassen van de Primary school maken in de middag gebruik van de accommodatie van de 

Nursery school, maar ingaande het schooljaar 2019-2020 is die accommodatie ontoereikend en 

heeft de school eigen accommodatie nodig.  

Er is reeds een stuk grond van 1.000 m2 beschikbaar voor deze accommodatie en de werving van 

fondsen voor de bouw en inrichting van de school is gaande (er is in totaal ongeveer 110.000 euro 

nodig). 

 

In een eind november gehouden dorpsbijeenkomst hebben veel ouders nog eens benadrukt hoe 

belangrijk een eigen Primary school is en hoe deze school voor de kinderen en de community het 

verschil kan maken. Door de kleinschaligheid, meer individuele aandacht en andere lesmethoden 

zal de kwaliteit van het onderwijs vergeleken met andere primary scholen veel beter zijn. 

Bovendien heeft de school een grote positieve weerslag op de ouders; de ouders zien en horen veel 

meer wat er met hun kinderen op school gebeurt en zullen daardoor hun kinderen veel meer 
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stimuleren. Bovendien ontwikkelen de ouders een beetje mee met de kinderen. 

De school zal ook een plaats worden waar de (vaak ongeschoolde ouders) ook eenvoudige lessen 

kunnen krijgen. Verder zal de accommodatie gebruikt worden voor voorlichting aan ouders en 

jeugd. En natuurlijk is heel belangrijk dat de kinderen door deze eigen Primary school niet elke dag 

heen en terug vaak meer dan een half uur door het hete zand en in de hete zon naar en van school 

moeten lopen. 
 

Het schoolgebouw krijgt acht leslokalen met kantoorruimtes en ruimte voor opslag. 

Vier leslokalen komen op de begane grond en vier leslokalen komen op de eerste etage. 

 

Bij de school komt een toiletgebouw met toiletten voor jongens, meisjes en leerkrachten. 

De toiletten zullen worden uitgevoerd als hurktoiletten met handmatige doorspoeling. 

De school zal worden ingericht met schoolmeubeltjes die bij scholen in Nederland overtollig zijn; 

deze schoolmeubeltjes zijn erg stevig en zien er vaak nog erg goed uit. 

 

Eén van de lokalen krijgt een speciale functie: in een deel ervan komt een bibliotheek en verder 

wordt het lokaal ingericht voor speciale lessen (handvaardigheid, leren omgaan met computers 

etc.). Dit lokaal zal zo ingericht worden dat het ook geschikt is voor onderwijs aan volwassenen 

(ouders). Op het schoolterrein komen sport- en spelfaciliteiten. 

 

Cruciaal voor goed onderwijs zijn ook goede onderwijs- en leermiddelen (zoals lesboeken).  

Zodra de accommodatie van de school gereed is zal de overheid de leerkrachten van de school 

betalen. 

De wens is om de school in september / oktober 2019 zover gereed te hebben dat dan een aantal 

leslokalen gebruikt kan worden voor de klassen van de Primary school. 

De haalbaarheid daarvan hangt af van het tijdig vinden van een sponsor die de kosten van de bouw 

en inrichting voor z’n rekening neemt. 

 

  
De kinderen van Primary-2 in de klas Het ontwerp van het schoolgebouw 

  
De bijeenkomst met de ouders Leden van het School Management Committee 
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Sponsorkinderen:  
 

Op dit moment (eind 2018) hebben 230 kinderen uit Sukuta Madina een sponsor die jaarlijks 50 

euro van de schoolkosten voor z’n sponsorkind betaalt. 

Deze hulp is erg belangrijk want veel ouders hebben nog steeds moeite om alle schoolkosten voor 

hun kinderen te betalen. Een deel van de sponsorbijdrage wordt gebruikt voor de dagelijkse 

schoollunch. Regelmatig zorgen sponsors voor een extraatje voor hun sponsorkind of de familie 

daarvan in de vorm van schoolspulletjes, wat kleding, een geit of wat kippen. 

 
 

Nursery school in Manduar 
 

Op initiatief van onze ambassadeurs Huib en Erica is begin 2018 gestart met hulp aan een Nursery 

school in Manduar.  Deze Nursery school had slechts één leslokaal en was al enige tijd bezig met 

realisatie van een tweede leslokaal; maar door geldgebrek wilde dat maar niet vlotten. 

 

Huib en Erica hebben gezorgd voor fondsen waarmee het tweede leslokaal kon worden afgebouwd, 

het schoolterrein kon worden ommuurd, schoolmeubeltjes uit Nederland naar Gambia konden 

worden getransporteerd en geld beschikbaar kwam voor een dagelijkse lunch op school. 

In september kon het tweede leslokaal in gebruik worden genomen. Er is een tweede leerkracht 

aangetrokken waardoor de school nu een Moslim leerkracht en een Christelijke leerkracht heeft.  

 

De school wil graag verder uitbreiden naar vier leslokalen zodat elke klas z’n eigen leslokaal heeft. 

Voordat we daarin meegaan moet eerst volledig duidelijk zijn dat de school de kosten van een 

school met vier klassen (en dus ook vier leerkrachten) kan betalen. 

Ook wil de school graag een eigen watervoorziening hebben; nu wordt het water ver weg uit een 

put betrokken, maar dat water is vaak niet schoon genoeg. 

  
Het schoolgebouw met twee leslokalen De kinderen van de Manduarschool in de klas 

  
Huib geeft geld voor de schoollunch Kinderen genieten van de schoollunch 
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Primary school in Macouda  

Dit is een project van onze ambassadeurs Frans en Amy. 

Frans en Amy helpen Macouda (in het noorden van Senegal net over de grens met Gambia) al vele 

jaren met een gezondheidscentrum. 

De kinderen van Macouda gingen naar een Primary school een paar km buiten het dorp; heel vaak 

bleven kinderen onderweg steken en kwamen daardoor dan niet op school aan.  

Om die reden en het feit dat dat schoolgebouw buiten het dorp niet meer goed bruikbaar was heeft 

de community van Macouda besloten om in het eigen dorp een Primary school te starten. 

Begin dit jaar begonnen ze met een eerste lemen schoolgebouw met drie leslokalen, maar er was 

onvoldoende geld om materialen voor het dak en cement voor de vloeren en muren te kopen. 

Zodoende kregen Frans en Amy dit jaar de vraag om ook te helpen met deze Primary school.  

 

Nu is leem niet zo’n goed materiaal voor een gebouw, want leem kan niet goed tegen heftige regen 

en ook niet tegen termieten. Maar omdat het gebouw al voor een deel gevorderd was en in 

september de lokalen er moesten zijn hebben Frans en Amy besloten om in eerste instantie te 

helpen dit lemen gebouw af te maken door geld te geven voor het dak en cement voor muren en 

vloeren. 

 

Sinds september is dit gebouw in gebruik voor de drie hoogste klassen van de school. 

Naast de school is een afscheiding gemaakt van palmbladeren met ook een dak van palmbladeren 

en daar krijgen de laagste drie klassen les. In Nederland overtollige schoolmeubeltjes staan 

inmiddels in alle klassen van de school; dat geldt ook voor de schoolborden. 

 

Frans en Amy zijn bezig met het werven van geld voor de bouw van een tweede schoolgebouw met 

drie lokalen maar nu een gebouw van beton. En als het lukt om voldoende geld te verwerven zal 

het eerste gebouw van leem ook vervangen worden door een gebouw van beton. 

Voor dit project is 55.000 euro nodig. 

  
Schoolmeubeltjes uit Nederland De school in Macouda 

  
Leslokaal in lemen gebouw Les onder de palmbladeren 
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 Upper Basic school Darsilami  
 

Nadat Amy en Frans bij deze Upper Basic school in vorige jaren drie leslokalen hebben weten te 

renoveren en inrichten als bibliotheek, computerlokaal en naailokaal is dit jaar gezorgd voor een 

zonne-energie systeem. De naailessen en computerlessen worden nu niet meer verstoord door 

storingen in de elektriciteitsvoorziening.  

Voor de computerlessen is een aantal gerenoveerde laptops voor de school aangeschaft. Die 

laptops dienden ter vervanging van de eerder geplaatste desktops. Laptops verbruiken veel minder 

energie dan desktops, zodat ook minder zonnepanelen nodig waren.  

In november heeft de school kookgerei ontvangen voor het geven van kooklessen. Tot dan toe 

moesten er potten, pannen en ander keukengerei worden geleend in het dorp. Dat geld werd 

gedoneerd door de Diaconie van de Protestantse Gemeente van Sloten.  

Dit project is afgerond. 

 

Govi blindenschool in Serrekunda 
 

Uit nieuwsgierigheid hoe het blindenonderwijs in Gambia is georganiseerd hebben onze 

ambassadeurs Frans en Amy begin dit jaar een blindenschool in Serrrekunda bezocht en ze 

schrokken nogal van wat ze daar zagen. 

Uit overleg dat toen volgde kwam naar voren dat de school enorm geholpen zou zijn met braille-

machines en andere hulpmiddelen voor blinden. Uit Frans zijn netwerk zijn in eerste instantie al de 

nodige leermiddelen beschikbaar gesteld, maar dat was nog niet voldoende. 

Frans en Amy hebben daarop het bedrijf Worldwide Vision gevraagd om een scherpe offerte voor 

deze apparatuur en hulpmiddelen te maken. Met deze offerte is toen het fonds Beheer het Schild 

benaderd met een verzoek voor een donatie voor de aanschaf van de in de offerte gespecificeerde 

apparatuur en hulpmiddelen. Dat resulteerde in een donatie van 16.000 euro. 

Inmiddels zijn apparatuur en hulpmiddelen aangeschaft, naar Gambia getransporteerd en met veel 

media-aandacht door Amy en Frans in november overgedragen aan de Govi Blindenschool. 

Dit project is afgerond. 

  
Auto vol materialen voor de Govi-school De klas van de school  

  
De dozen met de apparatuur Uitproberen van de apparatuur 
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Kleding voor de community 
 

Van de kledingbank in Hoogeveen heeft onze stichting ook dit jaar weer heel wat overtollige 

kleding mogen ontvangen. 

Ook konden we in april en oktober bij de kledingbeurs in Havelte de niet-verkochte kleding 

ophalen. 

Alle kleding is naar Gambia getransporteerd; twee vrouwen in Gambia hebben een ruimte waar de 

kleding wordt uitgestald en waar de kinderen met hun moeders wat kleding kunnen uitzoeken. 

De ouders betalen een kleine bijdrage voor deze kleding; deze bijdragen worden overgedragen aan 

de school. 

 

  
Uitsorteren van de kleding Bijna klaar voor verzending 

 

 

 

Scholing van de leerkrachten 
 

Headmistress Alimatou en teacher Sukuta hebben in 2018 hun drie-jarige opleiding in Brikama met 

mooie resultaten afgesloten; ze zijn nu allebei “Qualified teacher”. 

Als waardering voor hun grote inzet ontvingen zij van onze stichting een mooie pen met hun naam 

als inscriptie. 

De teachers Modou en Haruna hopen volgend jaar hun opleiding af te ronden. 

 

Onze stichting heeft voor de leerkrachten deze opleiding mogelijk gemaakt door voor hen de 

studiekosten te betalen.  

Elke dag profiteren de kinderen op de Nursery en de Primary school volop van wat de leerkrachten 

op college hebben geleerd. 

  

  
Een mooie pen voor Alimatou en voor Sukuta…. 
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Dagelijkse schoollunch in Sukuta Madina:  

 

In maart is op het terrein van de Nursery school voor het bereiden van de warme schoollunch een 

kleine keuken geopend. In 2018 kon aan alle kinderen van de Nursery en Primary school in Sukuta 

Madina dagelijks een warme lunch worden verstrekt. Deze warme lunch wordt betaald uit de een 

deel van de sponsorbijdragen voor gesponsorde kinderen en voor een deel uit specifieke bijdragen 

aan dit lunchfonds (waaronder mooie bijdragen van de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede).  

We hopen dat er ook het komende jaar weer voldoende geld beschikbaar komt om het hele jaar 

aan alle kinderen van de twee scholen een lunch te verstrekken.  

 

 

Projecten in 2019 

 

De belangrijkste projecten voor 2019 zijn: 

- realisatie van de Primary school in Sukuta Madina 

- realisatie van accommodatie voor de Primary school in Macouda (Senegal) 

- uitbreiding van de Nursery school in Manduar. 

Daarnaast gaan we natuurlijk door met het sponsorprogramma voor kinderen in Sukuta Madina, de 

schoollunch voor alle kinderen en waar nodig en mogelijk het geven van rijst aan arme gezinnen. 

 

 

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 en vrijwilligers maken worden door hen 

persoonlijk gedragen, dus ook alle kosten van reizen naar Gambia. 

 

In 2018 hebben velen ons weer geholpen met ons werk in Gambia via geld, 

goederen en werkzaamheden. Hartelijk dank voor uw steun en hulp!! 

 

 

 

 

 

 

 

Zie voor meer informatie onze website www.onderwijsvoorgambia.nl  

 

Mirjam en Marco Schonewille 

Toos en Arie Burggraaf 

Frans en Amy van de Bercken (ambassadeurs) 

Huib en Erica van der Starre (ambassadeurs) 

 

Stichting Onderwijs voor Gambia 
Telefoon: 06-28906942 / 28961617 

email: info@onderwijsvoorgambia.nl 
website: www.onderwijsvoorgambia.nl 

Rabobank: NL48 RABO  0173  6660  51 

 

  
 

Investeren in kinderen is investeren in de toekomst van onze wereld 

Door goed onderwijs zijn veel kinderen in Gambia later in staat hun steentje bij te dragen aan het veranderen en vooral 

verbeteren van hun stukje wereld 

http://www.onderwijsvoorgambia.nl/
mailto:info@onderwijsvoorgambia.nl
http://www.onderwijsvoorgambia.nl/

