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De kinderen van de nurseryschool in Sukuta Madina (april 2014) 

 

De stichting “Onderwijs voor Gambia” (stichting OvG), opgericht in 2012, zet zich in voor een 

beter toekomst perspectief voor kansarme kinderen in Gambia. 
 

Een betere, gezonde toekomst begint bij het krijgen van onderwijs en “Onderwijs is een recht voor iedereen”.  

Die gedachten zijn het uitgangspunt bij de hulp van de stichting OvG bij onderwijs aan kinderen in Gambia.  

 

Alle kinderen in Gambia worden geacht met hun 6
e
 of 7

e
 jaar naar de basisschool (primaryschool) te gaan. Maar door een tekort 

aan basisscholen is er niet voor alle kinderen plaats op de basisschool. En kinderen die geen kleuteronderwijs (nurseryonderwijs) 

hebben gehad komen pas als laatste aan de beurt. Zo ging het ook in de gemeenschap van Sukuta Madina, een dorp in het westen 

van Gambia. De stichting OvG zet zich in om voor alle kinderen in Sukuta Madina kleuteronderwijs mogelijk te maken.  

 

In 2014 is er weer heel wat gerealiseerd in het dorp Sukuta Madina. 

Gedurende het hele schooljaar hebben ruim 100 kinderen nurseryonderwijs ontvangen, en in de zomer van 2014 is weer een 

groep kinderen overgegaan naar de primaryschool; deze kinderen waren nu meer dan welkom op de primaryschool. 

Ook is er weer veel kinderkleding ingezameld en opgestuurd, evenals knuffels, speelgoed en schoolmaterialen. 

Voor het Health Center in Sukuta zijn weer allerlei medische spullen ingezameld en verstuurd waaronder een behandeltafel, een 

zuurstofapparaat, medische instrumenten, verbandmiddelen, een rolstoel en een rollator 

Er zijn in Nederland en België weer heel wat mutsjes, sokjes, truien, vesten en omslagdoeken gebreid voor de kinderen in Sukuta 

Madina en de vele babies die worden geboren in het Sukuta Health Center. 

Dankzij enkele mooie donaties kon ook gestart worden met de uitbreiding van de nurseryschool met een tweede gebouw met 

twee extra leslokalen. Door microkredieten aan de gemeenschap van Sukuta Madina kon een aanzet gegeven worden voor werk-

gelegenheid in het dorp. Met de kredieten worden een cousmaalbedrijf en een naaiatelier opgezet.  

De hulp van velen heeft dit alles mogelijk gemaakt. Heel hartelijk dank daarvoor. 

 

Maar er moet in Gambia nog veel gedaan worden op onderwijsgebied. Nog steeds kunnen veel kinderen niet naar school. 

De stichting OvG zal zich de komende jaren blijven inspannen om voor meer kinderen onderwijs mogelijk te maken.  

 

Helpt U ook in 2015 weer mee?               Website: www.onderwijsvoorgambia.nl 
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De nurseryschool in Sukuta Madina: 

De nurseryschool in Sukuta Madina was ook in 2014 het belangrijkste project van de stichting OvG.  
In de twee leslokalen van de school krijgen vanaf begin 2013 ruim honderd kinderen les van de onderwijzers Modou en Haruna. 

Als hoofd van de school coördineert Alimatou de dagelijkse gang van zaken op school.  

De methode van lesgeven is heel klassikaal d.w.z. veel vanaf het bord opdreunen. Individueel onderwijs en individuele begeleiding 

zijn veel minder ver ontwikkeld dan in Nederland. Maar het is opvallend hoe snel de kinderen leren en hoe de kinderen in korte 

tijd veranderen. In november is de school van binnen en van buiten opnieuw geschilderd  

Maar voor een groot aantal kinderen uit Sukuta Madina is nog geen plaats op school. Er is een hele wachtlijst met kinderen die 

ook naar school willen. 

Het 1
e
 gebouw van de nurseryschool 

 

De kinderen van nursery-1 (november 2014) 

 

Uitbreiding van de nurseryschool met twee leslokalen: 
Dankzij enkele mooie donaties kon in september worden gestart met de bouw van een tweede school-

gebouw met daarin twee leslokalen en een kantoor voor Alimatou.   
Het tweede schoolgebouw krijgt dezelfde vorm als het bestaande schoolgebouw. Gelijktijdig met het tweede schoolgebouw 

wordt op het schoolterrein een gebouwtje voor het naaiatelier gebouwd. Met de community van Sukuta Madina is afgesproken 

dat de kosten voor de extra leerkrachten zullen worden opgebracht door de community. De inkomsten van het cousmaalbedrijfje 

en het naaiatelier moeten dat mogelijk maken. Half september is met de bouw van beide gebouwen gestart. 

De gemeenschap van Sukuta Madina helpt met het maken van de bouwblokken, het uitgraven van de fundering, het aanvoeren 

van materialen en water en het schilderen van de gebouwen.  

Beide gebouwen zullen eind december gereed zijn zodat begin januari de nieuwe leslokalen in gebruik kunnen worden genomen 

en het naaiatelier kan worden opgestart. 

 

 

 

De eerste bijdrage voor de bouw  

 

 

  Ook de meisjes helpen mee                                    Het schoolterrein met rechtsachter het nieuwe schoolgebouw    
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De Sukuta Madina Development Association (SMDA): 
De SMDA is een formeel geregistreerde lokale organi-

satie van de community van Sukuta Madina.  
De SMDA initieert en coordineert belangrijke ontwikkelingen in het 

dorp en is als zodanig de organisatie waarmee de stichting OvG  

“zaken” doet. 

Bedrijfjes die met hulp van de stichting OvG worden opgezet, worden 

door de SMDA gerund en gecoördineerd. 

 De SMDA ziet toe op een goede bedrijfsvoering en een goede 

 administratie van deze bedrijfjes. 

 

Elektriciteit en stromend water: 
Elektriciteit en stromend water worden ook aangesloten.  
Door het ontbreken van elektriciteit kan de school  geen gebruik maken van apparatuur en dat is vaak erg lastig. 
Voor het naaiatelier is elektriciteit zelfs essentieel. 
Met de community van Sukuta Madina is besloten om voor eind 2014 het schoolterrein aan te sluiten op het elektriciteitsnet. 
Inmiddels is een extra elektriciteitsmast direct naast het schoolterrein geplaatst; zodra de bouw van de school en het naaiatelier 
klaar is zal de aansluiting gemaakt worden. De uitbreidingen voor de aansluiting op het elektriciteitsnet kosten bijna 900 euro. 

Door het ontbreken van stromend water moeten de toiletten nog met emmertjes water worden doorgespoeld. Tijdens de 

schooluren zorgt de caretaker (de conciërge) van de school hiervoor. Ook zorgt hij ervoor dat er elke morgen voldoende  jerrycans 

met water worden aangevoerd; een zware klus om dit over een afstand van 300 meter te doen. De stichting OvG heeft 1.600 euro 

beschikbaar gesteld voor het doortrekken van de hoofdwaterleiding over een afstand van 200 meter tot vlak bij het schoolterrein 

en het aansluiten van de school op dit waterleidingnet.  

Eind december 2014 zullen stromend water en stroom beschikbaar zijn in de school en het naaiatelier. 

Werkgelegenheid: 
In Gambia hebben heel veel mensen geen of nauwelijks werk en daardoor ook geen inkomen. 
Veel huishoudens zijn afhankelijk van de inkomsten uit kleinschalige landbouw en tuinbouw. De zelf gekweekte groente wordt op 
de markt verkocht. Maar dat is tijdrovend en brengt niet veel op. Veel gezinnen moeten rondkomen van 40 tot 50 euro per 
maand. De mensen willen wel bedrijfjes opzetten, maar er is geen geld voor de investeringen die daarvoor nodig zijn. 

 
Microkredieten voor opzetten bedrijvigheid 
De stichting OvG stimuleert de lokale gemeenschap om zelfredzaam te worden door te helpen met het opzetten van bedrijvig-
heid. Voor goede bedrijfsplannen kan de stichting OvG een microkrediet verstrekken voor de benodigde investering. 
In juli 2014 is een microkrediet van 3.000 euro gegeven voor een cousmaalbedrijfje en voor het opstarten van een naaiatelier is 
een microkrediet verstrekt van 4.500 euro. 

 

Het cousmaalbedrijfje: 
Cous is belangrijk voor de dagelijkse maaltijd, maar  stampen van de couskorrels is zwaar en tijdrovend.  
Vandaar dat veel vrouwen hun cous laten malen bij een werkplaatsje in een naburige wijk. Maar dat is voor de meeste vrouwen 
meer dan een kilometer lopen.Een cousmaalwerkplaats in het eigen dorp bespaart voor de vrouwen veel tijd.  
Berekeningen hebben uitgewezen dat een eigen cousmaalwerkplaats winstgevend kan zijn. Als er een machine wordt aangeschaft 
met voldoende capaciteit kunnen ook mensen uit de omgeving hun cous daar laten malen. Maar de investering voor het opzetten 

van zo’n bedrijf was te hoog 
voor de community.  
Met een microkrediet van de 
stichting OvG van 3.000  euro 
kon dit bedrijf toch gerealiseerd 
worden. 
In het centrum van het dorp, 
naast de moskee werd een 
eenvoudig onderkomen voor de 
cousmaalwerkplaats gebouwd  
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Bij een bedrijf met landbouwmachines werd een robuuste cousmaalmachine besteld. De capaciteit is ruim voldoende om ook de 
cous van omliggende dorpen te malen. Inmiddels is de machine geinstalleerd, aangesloten en bedrijfsklaar en is de operator 
getraind.  

  

. 

Het naaiatelier 
Een andere mogelijkheid voor werkgelegenheid en inkomsten voor het dorp is een naaiatelier. 

Een eigen naaiatelier kan werk (en inkomen) bieden aan een aantal mensen uit het dorp. Het idee is dat het atelier wordt gerund 

door de SMDA. De kleermakers krijgen maandelijks een loon voor hun werk. Uit de winst wordt het krediet terugbetaald en wordt 

het naaiatelier verder uitgebouwd. Ook hier was het geld voor de investering 

voor huisvesting en inrichting van een naaiatelier het struikelblok  

Maar met het microkrediet van de stichting OvG van 4.500 euro kan een 

goed gebouw met een werkruimte van 9 bij 4 meter worden gerealiseerd. 

In Nederland zijn al heel wat naaimachines ingezameld voor het naaiatelier. 

Voordat de machines worden opgestuurd krijgen ze in Nederland eerst een 

onderhoudsbeurt. In het naaiatelier is plaats voor een tiental kleermakers, 

maar het atelier zal worden opgestart met drie of vier mensen.  

Als het naaiatelier goed loopt kunnen uit de winst meer professionele naai-

machines worden aangeschaft.   

 

Sponsoren van kinderen 
Kinderen naar school laten gaan kost de ouders geld. Veel ouders in Gambia zijn niet in staat om deze 
schoolkosten voor hun kinderen te betalen.  
En dan gaat het op jaarbasis maar om een bedrag van 40 euro (inclusief een dagelijkse 

schoollunch). Maar in de grote gezinnen 
moeten vaak heel wat kinderen naar 
school. Vandaar dat het belangrijk is dat 
ouders geholpen worden met deze 
schoolkosten.  
Inmiddels hebben al zo’n zestig kinderen 
in Sukuta Madina een sponsor voor deze 40 euro.  
Bij elk bezoek aan Gambia wordt een aantal sponsorkinderen bezocht.  
Regelmatig geven de sponsors een pakketje mee voor hun sponsorkindje of 
wat geld waarmee b.v. een baal rijst voor de familie van het sponsorkindje kan 
worden gekocht. Ook worden regelmatig pakketjes kleding meegestuurd met 
de container naar Gambia. Via de foto’s en filmpjes die van de bezoekjes aan 

de sponsorkindjes worden gemaakt krijgen de sponsors een indruk hoe het met hun kindje gaat. 

 

Het zou erg fijn zijn als nog meer kinderen een sponsor hebben.  
Voor de kinderen in Gambia kan zo’n klein beetje hulp echt het verschil maken 
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Schoollunch 
De kinderen kunnen op school een eenvoudige, door moeders gemaakte,  lunch krijgen.  
Maar de kinderen moeten hiervoor wel een klein bedrag betalen. Helaas krijgen nog lang niet alle kinderen geld  mee voor deze 
lunch. Gelukkig komen er steeds meer sponsors die voor hun sponsorkindje ook de schoollunch betalen. 

 
 

Samenwerking met scholen in Nederland 
Een aantal scholen in het noorden van Nederland steunt het werk van de stichting OvG.  
Stichting OvG probeert ook scholen te betrekken bij de hulp aan Gambia. De meeste kinderen in Nederland hebben geen idee hoe 
leeftijdgenootjes in Afrika wonen en leven. In dit kader is al voorlichting gegeven aan de Regenboogschool in Noordscheschut, de 
Poolster in Nieuw-Roden en de Regenboogschool in Bedum. De Regenboogschool in Bedum zal gedurende het schooljaar 
2014-2015 geld inzamelen voor het inrichten van de twee nieuwe leslokalen en voor betere leermiddelen en lesmaterialen op 
school. Als teken van verbondenheid wappert de vlag van de Regenboogschool op het schoolterrein van de nurseryschool tussen 
de vlag van Nederland en Gambia. De school in Bedum heeft de vlag van Gambia opgehangen.  Regelmatig worden tekeningen 
tussen de scholen in Nederland en de nurseryschool in Gambia uitgewisseld. 
Het is fijn om op deze manier twee heel verschillende werelden wat dichter bij te brengen.  

De vlaggen van Gambia, Nederland en De Regenboog uit Bedum 

      Tekeningen van de nurseryschool 

      Tekeningen van de Regenboogschool 

 
 

Breiwerk 
In Nederland en Belgie zijn al veel  mutsjes, sokjes, truitjes en andere spullen gebreid.  
Het is in Gambia het hele jaar door warm; al gauw wordt gedacht dat gebreide kleding niet zinvol is. Maar niets in minder waar. 
De mensen in Gambia hebben en heel andere beleving van warm en koud en als de temperatuur daalt richting 20 graden krijgen 
de mensen het echt koud  Aan het Health Center in Sukuta zijn al veel gebreide babymutsjes, babysokjes en omslagdoeken  
gegeven voor de vele babies die daar worden geboren.  Tante Janny uit Hoogeveen heeft voor alle kinderen van de nurseryschool 
een mooie etui gebreid  en deze etuis gevuld met allerlei schrijfwaren. In totaal meer dan 100 setjes.    

De etuis van mevr. Janny Zwiers  Trots poseren met gebreide kleding 
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Kleding, speelgoed en medische spullen 
In Nederland en België wordt kinderkleding, kinderschoenen, knuffels en speelgoed ingezameld.  

Er is bij de gezinnen in Gambia altijd  gebrek aan goede kinderkleding en kinderschoenen. Gelukkig wordt door veel mensen  
mooie kinderkleding die te klein is voor de eigen kinderen geschonken aan de stichting OvG. En uit een samenwerking met de 
kledingbank Drenthe krijgt de stichting ook regelmatig kinderkleding die door klanten van de kledingbank niet wordt uitgekozen. 
Een aantal vrijwilligers helpt met het uitsorteren van de kleding. 
In 2014 zijn al meer dan 250 dozen (ongeveer 13 m3) aan kleding, schoolmaterialen en medische spullen naar Gambia verstuurd. 

 

Sukuta Health Center: 
Voor medische hulp is de gemeenschap van Sukuta Madina aangewezen op het Sukuta Health Center.  

Echter dit ziekenhuis krijgt van de overheid onvoldoende middelen voor 
een gedegen medische zorg. Goede en goedwerkende apparatuur en  
instrumenten ontbreken. En er is een continue tekort  aan medicijnen en 
medische spullen.  
In dit health center worden maandelijks tussen de 300 en 400 kinderen 
geboren. 
De stichting OvG helpt het ziekenhuis met babykleding, verbandmiddelen, 
medische goederen, instrumenten en apparatuur. Maar de stichting is wel  
afhankelijk van wat er bij artsen en ziekenhuizen overtollig is.  
Begin 2014 is een behandel-
tafel die overcompleet was 
bij ziekenhuis Bethesda in 

Hoogeveen naar Gambia getransporteerd.  Half december krijgt het ziekenhuis een 
zuurstofapparaat dat kon worden aangeschaft dankzij een donatie van de Rotary in 
Drenthe. Binnenkort zal van deze donatie ook nog een goede autoclaaf voor het 
ziekenhuis worden gekocht. 
Een verbeteringsslag van het ziekenhuis is dringend nodig, maar dat is voor de  
stichting OvG niet haalbaar want dat zou ten koste gaan van de onderwijsprojecten. 
 
 

Computers: 
Computers die bij scholen in Hoogeveen overtollig zijn worden gedoneerd aan scholen in Gambia. 
Via de stichting Goods for Gambia heeft de stichting OvG twintig computers gekregen voor de onderwijsprojecten in Gambia.  
De stichting OvG betaalt de kosten van transport van deze computers en ziet erop toe dat de computers worden ingezet voor 
onderwijs in Gambia. Zes computers gaan naar de nurseryschool en veertien computers gaan naar de Upper Basic school in  
Brufut. Op de nurseryschool gaan de computers de lessen ondersteunen en op de Upper Basic school zal een computerruimte 
worden ingericht waar de leerlingen leren omgaan met computers. 
 
 

Financieel: 
Geld is essentieel voor de continuiteit van de onderwijsprojecten.  
Via allerlei kanalen wordt geprobeerd geld te verwerven. Het was heel fijn dat de stichting in 2014 twee mooie bijdragen mocht 
ontvangen voor de uitbreiding van de nurseryschool. En het is ook fijn dat zoveel mensen een kindje in Sukuta Madina sponsoren.   
Regelmatig voeren vrijwilligers activiteiten uit waarmee een bijdrage aan de stichting wordt verdiend. Bij tuincentrum Strijker in 

Noordscheschut is een  ver-
kooppunt van Gambiaans 
houtsnijwerk ingericht. In 
maart is een geweldig bene-
fietconcert georganiseerd in 
de Schildhoeve. De populaire 
Hoogeveense band 
Balance en pianist/zanger 
Bert Louissen hebben deze 
avond belangeloos opgetre-
den. De opbrengst van de 
avond was ruim 3.000 euro. 
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Overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2014 (t/m november). 

Stichting Onderwijs voor Gambia  (Alle bedragen in €) 
Saldo per 1-1-2014   4.227 

      

Inkomsten in 2014:   30.469 

Collectes en giften kerken 584   

Acties 3.536   

Giften particulieren en instellingen  24.062   

Bijdragen sponsors sponsorkinderen 2.287   

      

Uitgaven in 2014:   29.021 

Exploitatie nurseryschool 1.646   

Transporten kleding en goederen 2.065   

Incidentele hulp 24   

Bouw uitbreiding nurseryschool 11.330   

Bouw naaiatelier 4.544   

Meubels uitbreiding school 2.182   

Aansluiten school op elektriciteit 968   

Aansluiten school op water 1.345   

Bijdragen aan sponsorkinderen 1.917   

Microkrediet Cousmaal werkplaats 3.000   

      

Saldo per 30-11-2014   5.675 

 
De komende jaren: 

Belangrijk is dat de continuiteit en de kwaliteit van het onderwijs op de nursery school worden gewaarborgd.  
Zolang de gemeenschap van Sukuta Madina nog niet in staat is om de kosten van de exploitatie van de school volledig te dragen 
zal de stichting de ontbrekende exploitatiekosten aanvullen. Uiteraard moet de gemeenschap aantonen z’n uiterste best te doen 
om via de bedrijfjes geld voor de school te verdienen.  
Sponsors van kinderen zal worden gestimuleerd om hun sponsorschap voort te zetten, ook als hun kinderen de nurseryschool 
hebben verlaten. Op deze manier wordt bereikt dat deze groep kinderen ook na de nursery naar schoolkan blijven gaan.  
 
Verdere uitbreidingen van de nurseryschool in Sukuta Madina worden niet voorzien.  
Wel is het waarschijnlijk dat de stichting zal ingaan op verzoeken tot hulp van andere gemeenschappen in Gambia. 
Geregeld wordt de stichting geconfronteerd met schrijnende verhalen over gebrekkige onderwijsfaciliteiten. 
Belangrijke voorwaarde is dat voor deze nieuwe hulp voldoende geldmiddelen beschikbaar komen. 
Actief worden organisaties benaderd met verzoeken tot sponsoring. 
 
Het inzamelen en opsturen van kleding, schoenen, onderwijsmaterialen en medische goederen blijft de komende jaren een  
belangrijke activiteit van de stichting. 

Ook zal in 2015 getracht worden om de lesmaterialen en hulpmiddelen van de nurseryschool in Sukuta Madina verder te  
verbeteren; zeker nu er elektriciteit is kan veel meer gebruik gemaakt worden van apparatuur. 
 
De stichting zal zich ook actief blijven inzetten om de zelfredzaamheid van de gemeenschap van Sukuta Madina te verhogen door 
nauwgezet de bedrijfjes te volgen en te adviseren en zo mogelijk samen met de SMDA nieuwe bedrijvigheid op te starten. 
 
 

Alle inspanningen helpen echt! 

Vaak worden opmerkingen gemaakt als: “Alle hulp is weggegooid geld” of “Slechts een druppel op een gloeiende plaat”. 
Natuurlijk kunnen de problemen rond armoede, werkloosheid en gezondheidszorg niet binnen enkele jaren worden opgelost. 

Maar geconstateerd kan worden dat de hulp van de stichting OvG nu al grote invloed heeft op de dorpsgemeenschap. 
De kinderen en hun ouders veranderen en zijn steeds beter in staat om wat van hun leven te maken.  
Niet de Gambiaanse cultuur en tradities veranderen maar de capaciteit van de mensen om zaken aan te pakken verandert, en dat 
is duidelijk waarneembaar. 
 


