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We hebben dan ook besloten om een
borehole te laten slaan op het terrein.

Een nieuwe wereld!
Een Wereld waar we op dit moment geen
zekerheden hebben, waar we niet weten
waar we staan of waar we thuishoren.
Covid-19 heft de wereld in zijn macht, een
pandemie waar niemand een antwoord
voor heeft.
In Nederland begon alles eind februari hier
in Gambia eigenlijk pas 2-3 maanden later.
We hoopten dat eigenlijk het kleine landje
bespaart zo blijven, maar helaas ook hier
grijpt het hard om zich heen. Social
distancing, mondkapjes plicht, winkels
gesloten, avondklok en noem maar op!
Wat heeft dat nou voor effect op onze
bezigheden als stichting?
Nou veel ...de kinderen mochten vanaf mei
niet meer naar school en online lesgeven is
geen optie, de middelbare scholen en hoger
kregen onderwijs via de staatsradio,
klinieken werden gesloten vanwege de
angst onder personeel omdat er geen
genoeg beschermingsmiddelen en
medicijnen zijn dan ook nog eens het
regens seizoen dat op de loer lag…een
groot dilemma.
Wij waren net eind januari de bouw van
onze nieuwe primary school in
Sinchangkeita gestart en werd abrupt stil
gelegd…. geen producten leverbaar omdat
de landsgrenzen waren gesloten, state of
emerency, maar we hebben toch doorgezet.
Tijdens de bouw was door de droogte ook
de put op, geen water.

Borehole en kids die trots zijn

Nu is er op elk moment van dag en elk
moment van het jaar water op de projecten
compound.
De school staat…alleen het verven en de
tafels en stoelen nog. Maar voor het laatste
is weinig geld over omdat de Corona alles
fors duurder heeft gemaakt. Cement
bijvoorbeeld is van 220 dalasi naar 380
dalasi gegaan. Ook de werklui gingen om
meer geld vragen omdat zelf dagelijkse
boodschappen enorm in prijs stegen i.v.m.
de schaarste…tja een tegenvaller!

Primary school bij af

Maar we zijn trots dat het gebouw staat.
Zoals het er nu naar uit ziet mogen de
scholen eind oktober weer open. Hoe en
wat de regels zijn wordt het moment nog
besproken door het ministerie van
onderwijs.
Op dit moment wachten we nog even met
schilderen van het schoolgebouw i.v.m. de
regen, ook dit jaar steeds meer en heviger
is geworden.

We hopen dan ook de school in januari
2021 te mogen openen en de leerlingen te
mogen verwelkomen.

Een huis net naast de school compound

Maar we hebben voor nu nog een
probleem…tafels en stoelen.
We hopen dan ook nog op uw bijdrage, een
gulle gift zo in het einde van dit Covid-19
jaar.

Please help ons…doneer nog iets voor
tafels en stoelen.
De kliniek
Deze heeft veel te doen gehad dit jaar…103
kinderen geboren, consultatie spreekuur
nu 2 keer per maand. Malaria patiënten
mogen testen omdat we een tijdelijk team
hebben mogen hosten. Maarja door de
sluiting van de kliniek in de zomer
maanden hebbende doctoren achter
gesloten deuren toch nog patiënten
ontvangen.

Een goed medische ondersteuning van
Gambiaanse artsen en artsen in opleiding
is cruciaal voor een Afrikaans land. Wij als
stichting zien graag dat door steun en
opleiding jongeren zich een eigen toekomst
creëren.
Sponsorkinderen
Deze groep is in de jaren wat kleiner
geworden, maar nog steeds actief. De
Nederlandse ouders steunen de kinderen
niet alleen om naar school te gaan maar
ook met extra dingen zoals nu in Covid-19
tijd met extra rijst, olie en uien.

Gaan we nog door?
OHHHH JAAAA!
Zeker nu, de drang om juist nu onze inzet
te tonen is. De plannen voor 2021 liggen
klaar…
• Bouwen aan het uitbreiden van de
nieuwe primary school
• Inrichten van het schoolplein
• Opzetten beter medische
omstandigheden voor de kliniek
Het projectplan zal snel rondgestuurd
worden en we hopen dat we genoeg
donaties krijgen om alles weer te
realiseren!
Maar helpt u eerst nog even mee om de
tafels en stoelen voor de nieuwe primary
op orde te krijgen?
Doneer NL60ABNA0476944503

Wachtende vrouwen op consultatie uur

Op dit moment werken we aan een
samenwerkingsverband met een
Gambiaanse doctoren stichting die in de
kliniek een laboratorium en een team wil
plaatsen.

Blijven jullie ons steunen en volgen?!
Stichting Gambia-kids
www.gambia-kids.nl

