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Alhoewel Corona in Gambia niet zo heftig lijkt te zijn  als in Europa is het land in 2021 toch weer zwaar getroffen door de 

epidemie. Door het wegvallen van het toerisme is de economie hard geraakt met als gevolg dat veel mensen een groot 

deel van hun toch al schamele inkomen zijn kwijtgeraakt. Veel gezinnen balanceren daardoor al een hele tijd op het randje 

van hongersnood. 

Gelukkig draaiden de scholen wel gewoon door zodat de kinderen weinig hoefden te missen in hun ontwikkeling.   

Door alle reisbeperkingen was het voor ons ook in 2021  niet eenvoudig om naar Gambia te gaan zodat ook dit jaar alles 

weer op afstand moest worden geregeld. Gelukkig is whatsapp een goed medium voor het uitwisselen van informatie en 

het communiceren. Deze nieuwsbrief geeft beknopt weer wat er in 2021 is gerealiseerd en welke hulp is geleverd.  
 

Nursery en Primary school in Sukuta Madina: 
De scholen in Gambia zijn het gehele jaar normaal open geweest zodat geïmproviseerd thuisonderwijs niet nodig was. 

Het aantal geconstateerde Covid-19 besmettingen is nog steeds relatief gering, en dat geldt zeker ook voor de scholen. 

Ook voor het schooljaar 2021-2022 is weer geld beschikbaar gesteld voor een setje lesboeken voor de kinderen van de 

school. Het schoolterrein van de Primary school is voorzien van een mooie tegelvloer zodat er niet meer zoveel zand de 

school inwaait. Dit schooljaar 2021-2022 heeft de school 565 kinderen, 210 in de Nursery en 355 in de Primary. 

 
Lesboeken voor de kinderen 

 
Primary school Sukuta Madina 

Sponsoring kinderen: 
Van de 565 kinderen op onze school in Sukuta Madina hebben 240 kinderen een sponsor die 70 euro bijdraagt voor de 

schoolkosten (school-bijdrage, schoollunch, uniform, setje sportkleding) en vaak ook 10 euro voor een setje lesboeken. In 

2021 is door de sponsors van kinderen 18.425 € bijgedragen voor de schoolkosten en lesboeken en   

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

opgestuurd of door onze stichting laten opsturen.  

Ook hebben veel vrouwen weer truien, omslagdoeken, sjaals en mutsen gebreid, belangrijke kleding in Gambia want 

kinderen hebben het ’s winters bij 20 graden al erg koud. 

 
gebreide sjaals 

 
en gebreide truien 
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Schoollunch: 
Dagelijks krijgen de kinderen van de Nursery en Primary op school een warme lunch. De lunch wordt bekostigd uit 

bijdragen van gesponsorde kinderen en uit andere donaties. Door het grote aantal kinderen op school (565) en de 

gestegen prijzen is het schooljaar 2021-2022 voor een volwaardige warme lunch een bedrag van 14.000 € nodig, maar 

van dat bedrag ontbreekt nog een derde deel. Echter nu veel gezinnen het erg moeilijk hebben, is het nog eens extra 

belangrijk dat de kinderen op school  dagelijks een warme lunch kunnen krijgen.  

. 

 

Hygiëne en tandenpoetsen: 
In deze Corona tijd is hygiëne uiterst belangrijk. Echter voor het handenwassen is water en zeep nodig. 

Tandzorg staat in Gambia op een erg laag pitje. Tandenpoetsen is er niet zo gebruikelijk als in onze westerse wereld met 

als gevolg dat bijna alle mensen en kinderen een erg slecht gebit hebben. 

Onze ambassadeurs Amy en Frans zijn een project gestart om met hulp van de commissie Brush, Wash and Smile van de 

organisatie Dental Health International Nederland de hygiëne en het tandenpoetsen op de school in Sukuta Madina te 

verbeteren.  De commissie heeft instructiemateriaal voor de leerkrachten en de kinderen beschikbaar gesteld en geld 

voor de aankoop van zeep, tandpasta en tandenborstels gegeven. 

  

 

 

Gezondheidscentrum Macouda: 
De renovatie van het gezondheidscentrum in Macouda in Senegal, een project van onze ambassadeurs Amy en Frans, is in 

2021 afgerond. De renovatie omvatte vervanging van dakplaten en plafonds, vernieuwing van de elektrische installatie, 

wastafels in de behandelkamers, installatie van een solar waterpomp systeem, bouwen van een apart toiletgebouw met 

doucheruimte en het (binnen en buiten) schilderen van het gebouw.  

Door deze renovatie kan het gezondheidscentrum weer jaren vooruit. 

 
het gerenoveerde gezondheidscentrum 

 
nieuw toilet bij het gezondsheidscentrum 
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Govi blindenschool: 
Op een vraag van de GOVI blindenschool voor hulp bij de vervanging van hun schoolbus hebben onze ambassadeurs Amy 

en Frans particulieren en de Stichting “Beheer het Schild” benaderd voor een bijdrage. Dankzij de 10.270 € aan ontvangen 

donaties kon de school in juli een mooie schoolbus aanschaffen. 

 
de nieuwe schoolbus 

 
mensen van de Govi blindenschool bij de bus 

 

Schoolaccommodatie in Jamwelly:  
Dankzij de hulp van onze ambassadeurs Huib en Erica kon dit jaar gestart worden met de hulp aan Hope Academic 

Center, de Nursery & Primary school in de community Jamwelly. Allereerst is geholpen met de watervoorziening 

bestaande uit een borehole met pomp en een stellage met daarop een grote watertank. Vervolgens is geholpen met de 

bouw van een schoolgebouw met 4 leslokalen. Deze vier leslokalen zijn in de afrondingsfase. Maar met dit schoolgebouw 

is de school er nog niet. Er moet op het gebouw nog een bouwlaag komen met nog eens vier leslokalen. Vervolgens is 

dringend een goed toiletgebouw nodig en moet het schoolterrein worden ommuurd. Echter deze ontwikkelingen zijn pas 

mogelijk als het gelukt is om geld daarvoor te verwerven.  

 
Links het nieuwe schoolgebouw met 4 leslokalen 

 
leslokaal van binnen 

 

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 naar Gambia meegegeven.  

Ook zijn regelmatig schoolmeubeltjes en bouwmaterialen opgestuurd.  

In januari konden we een partij schoolmeubels ophalen bij basisschool De Regenboog in Noordscheschut, in april konden 

we een grote partij schoolmeubeltjes ophalen bij de Willem de Zwijgerschool in Leiderdorp en in mei konden digiborden 

en bijbehorende apparatuur die bij basisschool De Groen in Dedemsvaart overtollig waren daar worden opgehaald en 

worden verscheept naar Gambia. Tenslotte konden eind juni overtollige schoolmeubeltjes bij basisschool De Akker in 

Pesse worden opgehaald. In totaal is in 2021 voor de transporten naar Gambia  een bedrag van 9.668 € uitgegeven.   
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Noodhulp / voedselhulp: 
Dankzij de prachtige donaties voor voedselhulp kon in 2021 voor de arme gezinnen voor 7.000 € rijst worden gekocht. 

Dat waren 560 balen rijst van 25 kg. Helaas was deze hoeveelheid nog niet voldoende om alle noodlijdende gezinnen in 

Sukuta Madina en Yuna te helpen.  In Yuna werd de rijst in wat kleinere porties verdeeld. 

 
aflevering van rijst in Sukuta Madina 

 
vrouwen met rijst in Yuna 

 

Schoolfonds: 
Dit fonds wordt gebruikt voor schoolkosten voor kinderen zonder sponsor en voor bijdragen voor de schoollunch. 

In 2021 is aan dit fonds 355 € gedoneerd en is uit het fonds 400 € gebruikt voor de schoollunch 

 

 

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. 

 

 

Hartelijk dank voor alle steun en hulp in vorm van  geld, goederen en 

werkzaamheden die onze stichting ook in 2021 weer mocht ontvangen.  
 

 

In 2022 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. 

 

 

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) 
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