
Heropening   Tuincentrum   Strijker   levert 

1.800 euro  op  voor  project  in  Gambia 
NOORDSCHESCHUT - Na een ingrijpende verbouwing en herindeling heeft Tuincentrum Strijker 

woensdagavond 3 oktober een open huis gehouden voor relaties, buurtgenoten en medeondernemers 

uit Noordscheschut en omgeving. Dat velen benieuwd waren naar het eindresultaat  bleek wel uit het 

grote aantal mensen dat naar deze heropening was gekomen. 

Er klonken  veel lovende reacties en iedereen was onder de indruk van wat de broers Roel en Bert 

Strijker samen met hun partners en medewerkers van het tuincentrum hebben gemaakt.  

 

Op de uitnodiging voor deze avond was gevraagd om in plaats van geschenken als bloemen of wijn een 

bijdrage te geven voor een project in Gambia. Het betreft een project dat met hulp van dorpsgenoten uit 

het Noordscheschut mogelijk wordt gemaakt . 

Veel gasten hadden gehoor gegeven aan dit verzoek. In totaal werd deze avond een bedrag van maar liefst 

1.800 euro bijeengebracht voor het goede doel. 

Het geld kon nog diezelfde avond door Roel en Bert worden overhandigd aan Marco Schonewille en Arie 

Burggraaf, die samen met hun vrouwen de initiatiefnemers zijn van het project in Gambia. 

 

 

Roel en Bert Strijker overhandigen de cheque aan Marco Schonewille en Arie Burggraaf, die samen met hun 

vrouwen de initiatiefnemers zijn van het schoolproject in Gambia. 

Het project omvat het realiseren van een nurseryschool in het dorp Sukuta-Madina in het westen van 

Gambia.  Al in 2008 is, met hulp van sponsors uit Engeland, gestart met de bouw van deze school, maar  

nadat de fundering en de muren klaar waren trokken die sponsors zich terug en heeft de bouw tot begin dit 

jaar stilgelegen. 

Bij een bezoek aan Gambia begin 2011 werden de echtparen Schonewille en Burggraaf  geconfronteerd 

met een schoolgebouw dat half af was en waar geen geld beschikbaar was voor de resterende 



bouwwerkzaamheden en de inrichting. Dit terwijl in Sukuta-Madina tussen de drie- en vierhonderd 

kinderen dringend kleuteronderwijs moeten krijgen.  

 

Marco en zijn vrouw Mirjam zijn vervolgens in Noordscheschut de actie “Er moet nog een dak op” gestart. 

Met deze actie is niet alleen geld opgehaald voor een dak op het schoolgebouw maar ook voor deuren en 

ramen in het pand.  Inmiddels is het eerste gebouw voor 100 kinderen bijna klaar en wordt binnenkort 

begonnen met het realiseren van een toiletgebouw. Ook worden op korte termijn in het land zelf  de 

schoolmeubeltjes gemaakt. Daarna kan de school eindelijk van start gaan.  

Helaas is in dit gebouw slechts  plaats voor honderd kinderen zodat tussen de twee- en driehonderd 

kinderen moeten wachten op uitbreiding van de school. 

Door het schoolcomité van de nurseryschool  is een mooi schooluniform ontworpen en van de Inmiddels  

honderd ingeschreven kinderen kon bijna de helft al een schooluniform laten maken. Van de overige 

kinderen kunnen veel ouders het schooluniform niet betalen. Voor deze kinderen wordt nog gezocht naar 

sponsors, zodat ook zij een uniform kunnen aanschaffen. 

 

SCHOOLKOSTEN 

Uitgangspunt is dat de gemeenschap van Sukuta zelf de kosten voor het runnen van de school moet 

dragen; de school is immers belangrijk voor de toekomst van hun kinderen en daar mag best  een stuk 

inspanning tegenover staan.  Het probleem is alleen dat op dit moment veel gezinnen geen of nauwelijks 

geld hebben om een bijdrage te betalen. De meeste mensen hebben geen werk en dus geen inkomen. 

 

Daarom zal vanuit Noordscheschut in het eerste schooljaar een bijdrage geleverd worden aan het betalen 

van de schoolkosten.  Daarnaast  wordt met de lokale bevolking in Sukuta onderzocht hoe activiteiten 

kunnen worden opgestart waarmee geld verdiend kan worden. 

Gambia is één van de armste landen in de wereld en zonder hulp van buiten zal daar weinig verbetering in 

komen. Onderwijs kan een cruciale rol kan spelen bij de verbetering van de leefomstandigheden. Door de 

kinderen van nu  onderwijs te geven ontstaat een nieuwe generatie die beter in staat moet zijn om een 

bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. Bovendien kan deze nieuwe generatie in staat zijn om 

tradities, die belemmerend zijn voor die ontwikkeling, te doorbreken. 

Marco Schonewille: De slogan is “Education is a right”. Ieder mens in onze wereld moet de kans krijgen 

onderwijs te volgen en zich te ontwikkelen, maar dat betekent zeker niet dat iedereen onze westerse 

manier van leven moet overnemen.  

Belangstellenden kunnen het project volgen via de website van Noordscheschut 

(www.noordscheschut.com ) door rechts te klikken op “Noordscheschut voor Gambia”. 

Op de site wordt  ook aangegeven hoe de diverse sponsorgelden worden besteed en hoe het project 

ondersteund kan worden. 

 

http://www.noordscheschut.com/

