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Nieuwsbrief

Op maandag 4 april ben ik samen met
mijn dochter Rebecca naar Gambia
vertrokken om vervolg te geven aan
ons project in het dorpje Jiboro. De dag
van aankomst was meteen een feestdag
omdat we samen met alle betrokkenen
konden vieren dat het extra klaslokaal
klaar was. De school geeft op dit
moment al ondersteuning aan 152
kinderen en het extra klaslokaal geeft
nu de mogelijkheid om de kinderen
beter te verdelen en een beter overzicht
te behouden voor de kinderen en de
leraren. De beschikbare ruimtes
worden nu volledig benut en daarom
worden er op dit moment ook geen
nieuwe kinderen meer aangenomen.
Als er kinderen doorstromen naar de
bovenbouw komt er weer plaats
beschikbaar om nieuwe kinderen aan te
nemen. Om de feestdag te vieren
hadden we voor de dinsdag limonade
met rietjes, koekjes, snoepjes,

bellenblaas en fluitjes meegenomen.
Dit was voor de kinderen, en voor ons
uiteraard, een groot feest! Maar ik kan
jullie vertellen dat het ons erg zwaar
viel om buiten met 42 graden achter
de bellen aan te rennen. Maar deze
inspanning was het dubbel en dwars
waard omdat het geweldig was het
plezier van de kinderen te zien.
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Tijdens ons bezoek
hebben we ook nog
balen rijst gekocht en
uitgedeeld aan de
allerarmsten. Dit willen
we jaarlijks gaan
herhalen.

Rebecca heeft een laptop
overhandigd aan de
hoofdonderwijzer
Momodou (beschikbaar
gemaakt door een
sponsor)

wensenlijst doorgenomen. De
leraren hebben ons aangegeven dat
ze heel graag speelmateriaal voor
buiten willen hebben zoals
schommels en glijbanen. Dit lijkt
ons een goed plan. Hoofdmeester
Momodou gaat nu samen met het
hoofd Elbou in Gambia kijken wat
er lokaal gemaakt kan worden. Dit
geeft ook weer extra
werkgelegenheid. Aan deze actie
wordt nu hard gewerkt en wij hopen
dat dit rond september klaar is.
Om 12 uur hebben we een maaltijd
voor de kinderen laten maken. De
moeders maakte een heerlijke kip
met rijst maaltijd in reuzenpannen op
een houtvuur. De kinderen aten met
z’n zessen uit één grote schaal. De
aanblik van de smullende kinderen
ontroerde ons omdat je op dat
moment nog meer realiseert dat ze dit
iedere dag verdienen. Na het eten
werd er nog gezongen en gedanst.
Het was super leuk om te zien hoe
goed de kinderen met hun soepele
spieren kunnen dansen.

Nadat de kinderen omstreeks 3 uur
naar huis gingen hadden wij op
diezelfde dag een vergadering met
Tafa en de leerkrachten. Wij hadden
hen van tevoren gevraagd om goed
na te denken over welke
ondersteuning het meest belangrijk
voor de school is. Dit verzoek was
door de leerkrachten heel serieus
genomen. Met elkaar hebben we hun

Daarnaast werd door de leraren
gevraagd om op de binnenplaats een
overdekt klaslokaal te bouwen zodat
de kinderen om de beurt binnen en
buiten in de schaduw les kunnen
krijgen. Ook dit vinden wij een
goed en zinvol plan. De begroting
hiervan krijgen we over een paar
weken zodat we de haalbaarheid en
uitvoering daarvan met de leraren
kunnen afstemmen. Verder gaven de
leraren aan dat er nog teveel
kinderen zonder eten en drinken
naar school komen omdat het er
gewoon niet is.

Een ontbijt aan het begin van de
schooldag is heel hard nodig want
met een leeg maagje en dorst
hebben de kindertjes niet voldoende
energie om de lessen te volgen. Het
verzorgen van dit ontbijt is voor ons
een belangrijke doelstelling. Het is
echter ook een hoge kostenpost van
zo’n honderd Euro per week.
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Wij willen beginnen om dit ontbijt
twee dagen per week te geven en het
vervolgens uit te breiden naar vijf
dagen per week. We moeten hier
zorgvuldig mee omgaan om dit goed
gefaseerd op te bouwen want als het
ontbijt er eenmaal is kunnen we niet
meer terug.

Sponsorloop door ICBS
De Oceaan uit
Assendelft waaraan Tafa
ook deelnam.

Koningsdagspelen met
de Pleiadenschool uit
IJmuiden

Ook de Fransiscusschool
uit Bennebroek heeft
veel voor ons project
gedaan.

De derde grote wens van de leraren is
om bij de school een schooltuin te
maken waar groente en fruit geteeld
kan worden. Hiervoor is er genoeg
ruimte maar er zal ook hier weer een
omheining gemaakt moeten worden
anders hebben de ezels alleen extra
eten. Ook zijn er tuinmaterialen
nodig zodat de kinderen en ouders
zelf de tuintjes kunnen bijhouden. Op
deze manier leren de kinderen ook
om zelf groente en fruit te kweken.
We hopen dat de tuintjes snel

gewassen opleveren dat door de
kinderen gegeten kan worden en
extra vitaminen geeft. De extra

groente- en fruitopbrengsten kunnen
eventueel op de markt verkocht
worden zodat er extra geld voor de
school binnenkomt.
We willen ons in eerste instantie
richten op deze 3 belangrijke
doelstellingen. De andere punten
hebben we voorlopig in de ijskast
gezet. Door te focusseren op deze 3
verbeteringen hopen wij dit jaar nog
zoveel mogelijk te realiseren.

We zijn nog steeds super blij en
trots dat er Nederlandse scholen zijn
die ons sponsoren. Hoe mooi is het
dat er Nederlandse kinderen zijn die
de kinderen in Gambia een beter
leven geven. Ook de mensen die
maandelijks of een aantal keer per
jaar geld doneren helpen ons om
deze belangrijke doelen te
realiseren. Zoals jullie van ons
weten gaan wij zeer zorgvuldig om
met deze donaties en komt al geld
dat binnenkomst ten goede aan de
kinderen in Gambia. De eerste dag
van onze reis was heel intensief
maar zeer zinvol. Omdat er die dag
helemaal geen elektriciteit was
konden we gelukkig vroeg gaan
slapen!!!
De volgende ochtend hebben we
meteen een ontbijtje en thee voor de
kinderen klaargemaakt. In het dorp
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is iemand die het brood voor de
school gaat bakken en daar willen we
dus mee gaan starten om een van de
doelstellingen voor dit jaar te
realiseren.

Zingen en Dansen
Met de kinderen

Een trotse Tafa

school staat. Ook in het ziekenhuis
is nog veel hulp nodig. We kunnen
niet de kinderen helpen met
onderwijs om ze vervolgens alleen
te laten als ze medische hulp nodig
hebben. We kunnen en we willen
ons niet alleen beperken tot de
school maat ook kijken hoe we het
lokale ziekenhuis kunnen
ondersteunen.
We realiseren ons dat we niet alle
problemen kunnen oplossen maar
hoe meer mensen ons sponsoren hoe
meer we kunnen betekenen voor de
mensen in Jiboro. Er is dringend
behoefte aan handschoenen,
onderlegmatten voor de bevallingen,
medicijnen enzovoort. Het was weer

We zijn op deze dag alle klassen rond
gegaan en samen met de kinderen
tekeningen gekleurd en gezongen.
Ook hebben we gezien hoe ze les
krijgen in het Engels. Dit is
natuurlijk zeer belangrijk voor hun
verdere leven. De ouders zijn
supertrots dat hun kinderen op onze
“Barbara Memorial Nursery School”
zitten.
een geweldige dag met veel
informatie maar helaas was er nog
steeds geen elektriciteit dus hebben
we meteen een noodgenerator op
ons verlanglijstje geschreven want
dit elektriciteitsprobleem is niet
meer op te vangen. met alleen
lampen op zonne-energie.

Helpen samen met de
ouders

In de middag zijn we naar het
ziekenhuis geweest en wat spullen
uitgedeeld en een tweeling
bewonderd die in de nacht in het
donker was geboren!! Het onderwerp
dat nog ter sprake kwam is dat als
kinderen ziek zijn naar het
ziekenhuis gaan dat vlak bij de

Op woensdagmorgen zijn we eerst
naar de school gegaan en dit gaf ons
een goede start van de dag om al die
blije koppies weer te zien. De
meeste hadden het rietje van de
limonade nog in hun handen want
dat vonden de kindjes toch wel een
super cadeau. Later in de middag
hebben we nog balen rijst gekocht
en uitgedeeld aan de allerarmsten.
Deze uitdeelactie willen we jaarlijks
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trainen i.p.v. de hele avond alleen in
de compound te zitten!!
Ook deze dag was er nog steeds
geen elektriciteit ( dit hebben we
nog niet eerder meegemaakt zo
lang) dus moe maar voldaan zijn wij
gaan slapen.

Vergeet niet
om onze
Jaarlijkse
Gambia
Benefietdag
te bezoeken
op 11 juni in
Paviljoen
Zeezicht te
IJmuiden.
Een leuke dag
op het strand
voor het
gehele gezin.

herhalen. In de avond zijn we met
Tafa en de hoofdmeester naar de
markt geweest om matten te kopen
waar de kinderen in de klaslokalen
op kunnen spelen.
Op donderdag hebben we opnieuw
met de leerkrachten en Tafa
vergaderd om alle afspraken en
doelstellingen voor de komende
periode nog een keer op een rij te
zetten en na te gaan of we niets over
het hoofd hebben gezien. De
samenwerking tussen Tafa, de
hoofdmeester en Elbou van het
ziekenhuis verloopt op dit moment
erg goed en we zijn heel blij over
deze manier van samenwerken en dat
wij het vertrouwen hebben dat al het
geld zeer goed besteed wordt.

Op vrijdag hebben we weer afscheid
genomen van iedereen en natuurlijk
ook van de kindertjes.
Met wel onrust en emoties in ons
lichaam zijn we vertrokken omdat
we weten dat er nog zoveel nodig is.
Veel dank aan de scholen, de
sponsors en de mensen die iedere
keer weer heel veel spullen geven!!
Onze dank blijft groot. Blijf ons
steunen a.u.b. want zonder jullie
komen we niet verder.

Wilt u de stichting ondersteunen dan kan
dat door uw donatie te storten op
rekening: NL11RABO0153966114 tnv:
Barbara Foundation The Gambia
Of kijk op onze website:

Donderdagavond was er voor ons een
voetbalwedstrijd georganiseerd.
Jawel, een vrouwen voetbalteam!
Super goed om te zien dat deze
meisjes vol overgave dagelijks

www.barbara-foundation-the-gambia.nl
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