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container. Geen ramen, zand op de 
vloer en geen lesmateriaal. Een aantal 
van de kinderen zaten op veel te grote 

stoelen en kwamen nauwelijks boven 
het tafeltje uit waarachter zij zaten met 
die mooie blik in hun ogen. De aanblik 
van de kinderen in deze omgeving 
maakte op mij een zeer diepe indruk 
en na het zien hiervan wist ik dat ik 
deze kinderen wilde gaan helpen met 
het werken aan een betere toekomst.

In 2014 kwam het er eindelijk van om 
met eigen ogen het plaatsje Jiboro te 
bezoeken. Een zeer arm dorp waar 
veel kinderen geen enkele 
mogelijkheid hebben om zelf iets aan 
hun eigen toekomst te doen.

Twee dagen voordat ik weer naar huis 
zou gaan werd ik door Tafa naar een 
kleine kleuterschool gebracht. Ik 
schrok enorm van wat ik daar zag. Wat 
voor een schoolgebouw moest 
doorgaan had meer weg van een oude 
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Een terugblik op (bijna) twee jaar 
Barbara Foundation The Gambia. 
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Speciale editie

Het is alweer jaren geleden dat ik Tafa Jarju leerde kennen. Ik werd geïnspireerd door 
zijn enorme betrokkenheid en inzet voor de mensen in Gambia en met name de 
mensen uit zijn dorp Jiboro. Hij nodigde mij toen uit om samen met hem zijn dorp te 
bezoeken om te zien hoe de mensen daar leven.
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gebeurt. We krijgen heel veel mooie en 
bruikbare spullen voor de kinderen en 
bevolking in Gambia en daar zijn wij, 
samen met hen, iedereen enorm 
dankbaar voor. Ik wil geen namen 
noemen omdat ik bang ben dat ik dan 
iemand vergeet. De groep mensen die 
bruikbare spullen voor ons verzameld 
wordt nog steeds groter. 

Ook kunnen we nu melden dan we 
inmiddels €11.000 ontvangen hebben 
van sponsoren, mensen die regelmatig 
geld aan ons overmaken en uit de 
opbrengsten van de benefietdagen. Dit 
is veel geld en wordt met zorg besteed. 

Zo zijn we begonnen met het laten 
maken en plaatsen van ramen in het 
schoolgebouw zodat er frisse lucht en 
licht naar binnen kan komen. De ramen 

Teruggekeerd van mijn reis heb ik 
allereerst mijn indrukken en ervaringen 
met mijn dochter Rebecca gedeeld en 
samen hebben we destijds besloten om 
ons in te gaan zetten om de kinderen in 
Gambia een betere toekomst te geven. 

Nadat we alle officiële taken afgrond 
hadden, zoals een oprichtingsakte 
opstellen bij de notaris, inschrijven bij 
de Kamer van Koophandel een 
bankrekening openen, was de 
oprichting van de stichting: Barbara 
foundation The Gambia, een feit.

Voordat de stichting opgericht werd 
verzamelde ik al spullen voor Tafa Jarju. 
Hij heeft in de hoofdstad van Gambia 
(Banjul) een, voor Afrikaanse 
begrippen, mooie winkel. Daar 
verkoopt hij de spullen die hij krijgt en 
het grootste gedeelte van de opbrengst 
hiervan wordt weer uitgegeven aan zijn 
geboortedorp Jiboro. Er zijn ook spullen 
die direct bruikbaar zijn voor de 
mensen in Jiboro en dan zorgt Tafa er 
zelf voor dat die spullen bij de mensen 
terechtkomen.

We hebben ons verhaal aan zoveel 
mogelijk mensen verteld hebben is er 
de laatste anderhalf jaar enorm veel 

Dankzij de opbrengst van 
de Benefietdagen hebben 
we veel kunnen doen voor 
de kinderen in Jiboro.
 
 

De spullen die direct 
bruikbaar zijn worden 
vanuit de havens in 
Amsterdam per 
zeecontainer vervoerd 
naar Gambia. 
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worden door de lokale bevolking 
gemaakt dus creëert ook 
werkgelegenheid. Er is prachtig 
schoolmeubilair, bureaus en 
schoolborden vanuit Nederland per 
zeecontainer naar Gambia verscheept. 

Ieder kind heeft nu een eigen stoel en 
tafeltje. De kinderen zijn hier heel blij 
mee en de hoofdmeester is erg trots 
dat al zijn kinderen nu goed kunnen 
zitten. Ook is vloer van zand met veel 
oneffenheden vervangen door een 
gladde cementen vloer. De donker 
container iot 2014 heeft nu plaats 

gemaakt voor een mooi 
schoolgebouwtje waar de kinderen 
goed kunnen zitten aan een tafeltje op 
de juiste hoogte.

Tot overmaat van ramp ging de 
waterpomp in het dorp stuk en kwam 
er geen water meer uit de waterput. 
Deze waterput wordt niet alleen 
gebruikt door de schoolkinderen maar 
ook door anderen mensen uit de 
omgeving. Wij hoorden zelf pas veel 
later dat er geen water meer was en 
hebben meegeholpen om de pomp snel 
weer te vernieuwen. Het zal jullie niet 
verbazen dat iedereen zeer gelukkig 
was dat er weer water in de buurt 
gehaald kon worden. De rol die Tafa 
hierin speelt is zeer belangrijk. Hij zorgt 
ervoor dat de activiteiten in Jiboro goed 
verlopen en dat iedereen zich aan de 
gemaakte afspraken houdt. Zo weten 
wij ook dat het geld en spullen goed 
terecht komen. Tafa vertelde ons dat als 
de stichting geholpen heeft met de 
aanschaf of het vernieuwen van spullen 
iedereen van vreugde rond de waterput 
danst.

De stichting geeft de onderwijzers 
maandelijks een vergoeding zodat er 
ook continuïteit is in het lesgeven. De 
onderwijzers zijn zeer gemotiveerd en 
blij dat ze betaald werk hebben.

Nadat de ramen en vloer in het 
schoolgebouwtje gerenoveerd waren 
en de meubels geplaats waren bleek 
het dak op instorten te staan. Achteraf 
gezien hadden we beter eerst het dak 
kunnen opknappen want nu moesten 
tijdens de renovatie van het dak alle 
schoolmeubels weer uit de school 
gehaald worden en opgeslagen worden 
in een nabij gelegen ziekenhuis. 
Inmiddels is het dak ook weer 
opgeknapt en zijn we weer een grote 

 
Dankzij de opbrengst van 
de Benefietdagen hebben 
we veel kunnen doen voor 
de kinderen in Jiboro.
 
 
De spullen die direct 
bruikbaar zijn worden 
vanuit de havens in 
Amsterdam per 
zeecontainer vervoerd naar 
Gambia. 
 
 
 

Een goed werkende water-
pomp is essentieel voor de
schoolkinderen en andere
mensen uit de omgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het dak van de school stond
op instorten en moest snel
vernieuwd worden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De donkere container is
nu een mooi school-
gebouw geworden
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stap verder. Wij hebben zelf ook weer 
geleerd van dit project hoe we de 
volgende keer de volgorde nog 
efficiënter kunnen doen.

Het schoolgebouw is mooi geschilderd 
maar moet waarschijnlijk nog een keer 
extra geschilderd worden. Wij gaan zelf 
in Januari weer naar Jiboro en willen 
dan hieraan meehelpen. 

Op dit moment worden door de lokale 
mensen de uniformpjes voor de 
kinderen gemaakt. Dit is voor de 
kinderen heel belangrijk omdat ze dan 
allemaal gelijk zijn. Dit is iets waar ik 
zelf wel aan moest wennen maar heb 
nu wel gezien hoe belangrijk dit is. De 
kinderen zijn zeer trots hierop omdat je 

met een uniformpje in hun eigen 
belevenis ook meetelt. De 
oorspronkelijke bedoeling was om 
tweemaal vijfendertig kinderen aan te 
nemen op de school. Op dit moment 
zijn het er al vierennegentig. Dit komt 
mede vanwege de aantrekkingskracht 
die de school nu heeft en het is zo 
moeilijk om kinderen te weigeren. In 
januari willen wij zelf kijken of de 
hoeveelheid kinderen op de school wel 
verantwoord is.

Maar we zijn er nog lang niet. We gaan 
ons nu verdiepen in een omheining 
rond de school. Omdat de school 
midden in een land staat waar het vee 
gewoon losloopt kunnen de kinderen 
niet buiten spelen terwijl dat natuurlijk 
voor hun ontwikkeling erg belangrijk is. 
Wij gaan in Januari de situatie goed 
bekijken en hopen dan snel met een 
oplossing te kunnen beginnen.

Ook het ontbijt voor de kinderen bij 
aanvang van de schooldag staat nog 
steeds op ons verlanglijstje. Dit is zeer 
belangrijk maar daar kunnen we pas 
mee starten als de omheining klaar is 
en we een spaarpot hebben gemaakt. 

De St. Fransiscusschool uit 
Bennebroek en de 
Openbare basisschool De 
vliegende Hollander uit 
IJmuiden hebben een grote
hoeveelheid schoolmeubi-
lair en computers 
beschikbaar gesteld die 
zeer goed van paskomen in 
Gambia.  Wij zijn erg blij 
met deze ondersteuning 
van scholen uit Nederland.
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We kunnen niet de ene maand wel 
ontbijt geven en dan een maand weer 
niet omdat er geen geld meer is. We 
hebben er vertrouwen in dat we zeker 
zover komen dat ieder kind dagelijks 
een simpel ontbijt krijgt bij aanvang van 
de lesdag.

 

Op 13 januari gaan Rebecca en ik naar 
Gambia en op dat moment zijn ook de 
schoolspullen aangekomen. Deze zullen 
we dan zelf aan de kinderen en 
onderwijzers gaan uitdelen. Ook zullen 
we op de school gaan helpen met 
allerlei activiteiten en samen met de 
onderwijzers kijken wat er nog verder 
nodig is aan materiaal. De 
tandenborstels en tandpasta zullen dan 
ook aangekomen zijn dus we gaan ook 
lesgeven in tandenpoetsen en ze leren 
hoe belangrijk goed poetsen is. Ik denk 
dat we die week zelf veel zullen leren 
want het gaat er zeker anders aan toe 
dan bij ons.

De kinderen leren Engels op school en 
hiermee kunnen ze later verder komen. 
In de dorpjes waar kinderen niet naar 
school gaan spreken ze alleen Afrikaans 

en daarmee komen ze in de toekomst 
niet verder.

Ons hoofddoel blijft om de kinderen in 
Gambia een beter leven te kunnen 
geven.

Lieve mensen we willen jullie bedanken 
voor alle steun in welke vorm dan ook 
en hopen dat jullie ons nog heel lang 
blijven steunen want zonder jullie hulp 
komen we er niet.

We beloven dat we tijdens onze reis in 
Januari veel mooie foto’s zullen maken 
en deze graag met onze opgedane 
ervaringen met jullie delen zodra wij 
weer terug zijn.

Alvast hele fijne feestdagen!!!

Antoinette en Rebecca

 

 

 

 

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


