
Ba
rb

ar
a 

Fo
un

da
ti

on
 T

he
 G

am
bi

a
Ee

n 
b

et
er

 l
ev

en
 v

o
o

r 
d

e 
k

in
d

er
en

 i
n 

G
am

b
ia

opgebracht. Met dit geld is een eerste 
stap gezet om de verbeteringen aan de 
kleuterschool te realiseren.  

Er is lokaal veel georganiseerd door 
Mustapha Jarju die de projecten in 
Gambia begeleid heeft. De naam van 
de kleuterschool in Jiboro is nu officieel 
omgedoopt in “Barbara Memorial 
Nursery School”.

Veel van de behaalde resultaten is te 
danken aan de steun die wij gekregen 
hebben van onze sponsoren in 
Nederland. De twee benefietdagen die 
in 2014 gehouden zijn hebben een 
belangrijke rol hierin gespeeld. De 
eerste benefietdag met veel 
activiteiten rondom de persoonlijke 
verzorging en de tweede benefietdag 
met veel kinderspelletjes op het 
strand hebben meer dan 3200 euro 
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Een succesvol eerste jaar 
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Nieuwsbrief

13 februari 2014 is de dag dat de Barbara Foundation The Gambia opgericht is. Dit 
eerste jaar heeft ons project in Jiboro al geresulteerd in een flinke opknapbeurt voor 
de lokale kleuterschool. Zo zijn er bijvoorbeeld  nieuwe ramen en is de vloer gemaakt, 
is het gebouw geschilderd en zijn er schoolmeubels en schoolmateriaal voor de 
kinderen en leerkrachten geleverd. Het oprichtingsjaar ligt alweer bijna achter ons 
dus een mooi moment om terug te kijken op wat er allemaal gebeurt is.
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onderwijs te geven zodat we ervoor 
willen zorgen dat zijn aanwezigheid ook 
gegarandeerd blijft.

Wij zijn blij met de resultaten die we in 
2014 gehaald hebben maar misschien 
nog belangrijker met de blije gezichten 
van de kinderen en dankbare ouders. 
Voor hen doen we dit. Uiteraard zijn wij 
ook erg blij met de mensen die ons dit 
jaar gesteund hebben. 

Ondanks het mooie resultaat moet nog 
er veel gebeuren en wij hopen dan ook 
dat onze sponsoren ons blijven 
ondersteunen en dat we veel nieuwe 
sponsors in het nieuwe jaar krijgen, 
zodat wij ons doel verder kunnen 
uitbreiden.

Wij zijn super trots op iedereen en 
wensen jullie alvast fijne feestdagen en 
tot snel.

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:

www.barbara-foundation-the-gambia.nl

 

Ook in onze doelstelling om duurzame 
ondersteuning te verlenen is een 
belangrijke stap gezet. In december 
heeft er een bijeenkomst 
plaatsgevonden tussen de leerkrachten 
en de ouders samen met Mustapha. 
Allereerst werd deze gelegenheid 
gebruikt om de ouders en leerkrachten 
het nieuwe schoolmeubilair te laten 
zien en hen op de hoogte te brengen 
over de ideeën van de stichting. De 
ouders is ook gevraagd om zelf ieder 
kwartaal een kleine financiële bijdragen 
te leveren om de betrokkenheid en 
eigen verantwoordelijkheid verhogen 
en inhoud te geven aan de toekomst 
van hun eigen kinderen. Er is een sterke 
en onafhankelijke oudercommissie 
gevormd die de besteding van deze 
eigen inbreng moet gaan bewaken. In 
deze bijeenkomst hebben de ouders 
ook aangeven waaraan de school nog 
behoefte heeft en hebben de stichting 
gevraagd om in 2015 mee te helpen 
met het verzorgen van 
schooluniformen, het opknappen van 
de toiletten en het bouwen van een 
omheining rond de school.De 
hoofdmeester van de school is zeer 
gemotiveerd om de kinderen goed 

Duurzame ondersteuning aan kleuterschool 
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Dankzij de st. 
Fransiscusschool uit 
Bennebroek kreeg de 
stichting beschikking over 
een grote hoeveelheid 
schoolmeubels. 

De schoolspullen zijn na 
een lange reis vanuit de 
havens in Amsterdam per 
zeecontainer vervoerd naar 
Gambia. De meubels zijn 
op de plaats van 
bestemming aangekomen 
en worden inmiddels 
gebruikt door de kinderen 
van de “Barbara Memorial 
Nursery School” in Jiboro.
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