Waarom meisjes?
In een ontwikkelingsland zoals Gambia is de
relatie tussen man en vrouw nog niet gelijkwaardig. Hierdoor krijgen meisjes minder kansen
en zijn ze kwetsbaar. Vooral als er sprake is van
armoede, zullen meisjes eerder dan jongens van
school gehaald worden door hun ouders.

Door gezinnen te ondersteunen kunnen meisjes
hun opleiding afmaken, krijgen ze kans op een
betere toekomst en zullen zij aan hun kinderen
het belang van leren, werken en sparen
doorgeven.
Wat doen wij?
 Scholen helpen aan de minimale huisvesting,
inrichting en lesmateriaal.
 Meisjes helpen bij financiering van schoolgeld
voor de lagere en middelbare school.
 Ouders ondersteunen bij de aanschaf van
schoolspullen.
 Kleine ondernemingen opstarten en begeleiden
en microkredieten verlenen ervoor.
Sponsoring
U kunt op verschillende manieren het werk van
onze stichting steunen.
 Sponsor het schoolgeld voor een meisje
 Word "vriend van de stichting"
 Geef een donatie
 Organiseer een scholen-voor-scholen project
 Volg een workshop
 Adopteer een project

Schoolgeld
U kunt een meisje sponsoren tijdens de 3 jaar van
de lagere of middelbare school. U krijgt regelmatig
van ons te horen hoe het met haar en haar familie
gaat en wat haar vorderingen op school zijn.

Voor een bedrag van € 340,= per jaar (€ 1,= per
dag) kan zij een jaar naar school. Wilt u meer
informatie, stuur dan een mailtje naar ons
info@study4girlsgambia.com

Vrienden van de stichting
Word "vriend van de stichting". Dit betekent dat u
onze stichting helpt met een vast bedrag van €60,=
per jaar. Een aantal keren per jaar ontvangt u de
nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden door uw naam,
adres en telefoonnummer te mailen naar
info@study4girlsgambia.com.

Doe een donatie
Natuurlijk zijn eenmalige donaties van harte welkom.
U kunt altijd uw gift overmaken op Rabobankrekening 197176234 t.n.v. Stichting
Study4GirlsGambia. Doordat we een ANBI-status
hebben, zijn giften aftrekbaar voor de belasting.

Scholen voor scholen
Met een klas of school kunt u meehelpen om geld in
te zamelen om een school in Gambia te steunen.
We koppelen uw school aan een project en leggen
contact tussen uw school en de school in Gambia.
"Scholen voor Scholen" kan als een schoolleerproject worden uitgevoerd. De stichting kan
helpen door het geven van een lezing met foto- en
filmmateriaal. Ook hebben we Afrikaanse
muziekinstrumenten voor een muziekles.

Volg een workshop
Door de stichting Study4GirlsGambia kan een
Afrikaanse workshop of een workshop “Met succes
tuinieren” worden verzorgd. De opbrengst van deze
workshops komt ten goede aan de stichting. Lees
meer op onze website.

Sponsors gezocht voor projecten
Lybert International School

Stichting

Sponsors gezocht voor projecten
Kaa Kolli Kemo Nursery School
De kleuterschool Kaa Kolli Kemo ligt ook in
Sukuta. Op deze kleuterschool zitten 70 kleuters
in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. Dit schooltje is
opgezet door een echtpaar dat op de compound
van de school woont. De kinderen op deze
school zijn vaak weeskinderen of komen uit
kansarme gezinnen, die amper schoolgeld
kunnen betalen. Het bestaat nu uit een tweetal
klaslokalen in een oud woonhuis. Ook hier zitten
de klassen vol.
Postadres: -

De Lybert International School is gelegen in de
wijk Sanchaba Sulay Jobe vlakbij Sukuta. Deze
lagere school heeft in totaal ongeveer 120
leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.

E-mail:

Website: www.study4girlsgambia.com

KvK-nummer: 53846532
Rabobank rek.-nummer: 167176234
t.n.v. Study4GirlsGambia

De Lybert Int. School moet zelf voorzien in haar
financiën. De school is in 2010 gestart met 8
leerlingen en is dus in de afgelopen jaren snel
gegroeid. Dit leidt nu tot ruimtegebrek en
overvolle klassen.
Bij deze school zijn er vier projecten in
voorbereiding waarvoor sponsors worden
gezocht.
 Bouwen van 2 klaslokalen
 Inrichten van de nieuwe klaslokalen
 Aanleggen van een watervoorziening
 Uitbreiden en verbeteren toiletvoorzieningen

info@study4girlsgambia.com

Bij deze school zijn er zes projecten in voorbereiding
waarvoor sponsors worden gezocht.
 Aanleggen watervoorziening
 Verbeteren toiletten
 Renovatie lekkend dak en plafonds
 Aanschaf schooltafels en stoelen voor 3e lokaal
 Aanleggen moestuin
 Opknappen en inrichten schoolplein
Meer weten: www.study4girlsgambia.com
Guda Ros-Zeeman
tel. 0224-542525
Margreet Dekker-Noort
tel. 0224-541889

Meisjes in Gambia een kans bieden om naar
school te gaan!
Ons doel is om meisjes in Gambia in de leeftijd
van 12 tot ongeveer 21 jaar in de gelegenheid te
stellen om naar school te gaan.
We richten ons op scholen in de omgeving van
Serrekunda (Kololi) en Bintang Bolong.

