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Reisverslag Gambia april 2014 

 
Tijdens ons verblijf van 2 tot en met 13 april hebben wij 3 middelbare scholen en 1 

lagere school bezocht. 

Fatou A.Bah deed eindexamen, doordat het niet duidelijk was op welk niveau zij zou 

afstuderen konden we nog geen bezoek brengen aan haar vervolg onderwijs. We hebben 

met haar huidige mentor een overeenkomst gesloten zodat zij toch in september door 

kan stromen naar een senior secondary school. Binta S. Keita zat ook midden in haar 

examens. Zij wil graag naar de universiteit in Banjul. Het is daarom van groot belang 

dat zij in de maanden mei, juni, juli augustus en september wordt bijgeschoold in 

vakken zoals anatomie e.d. Uiteraard gaat ook in Gambia voor niets de zon op dus 

hebben we de betaling van deze lessen geregeld. We hopen tijdens onze volgende reis 

met Binta een bezoek te kunnen brengen aan haar volgende opleiding aan de 

universiteit in Banjul.                                                                                                          

Op de Seino Junior Secondary School zitten 4 van onze leerlingen. (dat worden er 

in september 7) Daar hebben we vooral gesproken over de resultaten en motivatie van 

de meisjes. Verder weer afspraken gemaakt over de betaling voor het volgende 

schooljaar omdat deze pas in november plaats gaat vinden. Zelfs de summerclassis, 

uniformen en boeken mogen wij in november betalen. We hebben bij een aantal van 

onze meisjes een thuisbezoek afgelegd om te kijken hoe het met ze gaat en het eerste 

schoolrapport met ze doorgenomen. Het is zo leuk om te zien hoe ze uitgroeien van 

schuchtere lagere school meisjes tot zelfbewuste  jonge vrouwen. 

Bij de Lybert Preparatory school van Mstr. 

Bengali hebben we schoolmaterialen afgegeven 

welke we aangeschaft hadden in de hoofdstad 

Banjul. Vervolgens heb ik even een privé gesprekje 

gehad met de directeur omdat wij 3 nieuwe meisjes 

kunnen gaan opnemen binnen de stichting.          

Er wordt dan een selectie gemaakt van de meisjes 

uit de armste gezinnen die wel goed kunnen leren 

maar daar nooit de kans voor zullen krijgen. 

Lopend zijn we met de 3 meisjes, het hoofd van de school en onze begeleider Musa 

Sanneh naar de compound gegaan, waar 2 van de meisjes zouden wonen. Hier bleek dat 

dit nichtjes zijn, opgevoed door hun opa en oma omdat van beide meisjes de ouders 

overleden zijn. Deze opa en oma wisten niet wie wij 

waren en wat wij kwamen doen. Toen wij ze op de 

hoogte brachten van de reden van onze komst 

barste de oma in snikken uit. Zij vertelde 

geëmotioneerd over haar zorgen omdat er geen 

geld was om de meisjes door te laten leren.       

Oma verdient wat geld met het verkopen van 

groenten uit haar moestuintje maar wordt ook te 

oud om dit te bewerken.   Om de huidige lagere 

school te kunnen bekostigen was er niet voldoende 

geld voor voedsel waardoor Hatimatou en Habibatou vaak met een lege maag naar 

school gingen. Tja, lieve mensen dit is Gambia.  
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Vervolg reisverslag:                                                                  

We liepen verder naar de compound van Fatou Joof, onze 3de 

nieuwe leerling. Daar troffen wij alleen haar vader aan. Deze 

man kampt met een versleten rug en waarschijnlijk een 

hernia want hij kon niet veel. Haar moeder was onderweg om 

langs de straten casava te verkopen. Ook in dit gezin voelden 

wij ons op de juiste plaats. De meisjes hebben voor de 

stichting vragenlijsten ingevuld en een contract ondertekend. 

Vervolgens hebben wij de leerlingen aangemeld bij de Seino 

Junior Secondary school voor het schooljaar 2014-2015. Ga 

naar www.study4girlsgambia.com voor meer nieuws. 

Een van de vele 

voetbalverenigingen in 

Kololi hebben wij weer 

blij gemaakt met 2 

complete sets voetbal 

outfits voor de junioren 

en 2 voetballen.                                                                      

 

Kleding actie:                                                                           

Wij hebben een jong gezinnetje blij gemaakt met een trolley 

vol kleding. De kinderen 

waren dol blij met de 

onderbroekjes. 

Ondergoed is wel te koop 

in Gambia maar voor 1 

broekje betalen zij 50 

dalasi cent dat is ± € 

1,00 en dat kunnen ze 

echt niet betalen. Op dit 

moment zijn wij bezig 

met het vullen van bananendozen welke per schip naar 

Gambia worden gestuurd voor diverse gezinnen en 

voetbalteams in Gambia. Wij zijn nog dringend op zoek naar 

sandalen-slippers-Teva’s etc.                  Wie helpt ons?  

Rabo Sponsor fietstocht 2014 

Zaterdag 14 juni, half 10, we hebben ons ingeschreven, de 

goodybags met inhoud voor de nodige energie in ontvangst 

genomen en we zijn klaar voor vertrek. Guda, Nicole (dochter 

Guda), Cees en ik gaan voor de 3e keer op pad om € 200,00 

sponsorgeld binnen te fietsen voor de stichting. De start was 

dit jaar voor het eerst bij de voetbalvereniging in Nieuwe 

Niedorp, een hele verbetering in vergelijking met voorgaande 

jaren dus geen chaos op de Dorpsstraat. Ook is het aantal 

deelnemers teruggebracht van 10 naar 4 per organisatie. 

Hierdoor géén lange linten met fietsers dus veel veiliger. Het 

eerste stuk voert ons, met tegenwind, over landwegen in de 

richting van Schagen waar wij bij het sportpark aan de 

Groeneweg de stempelpost bezoeken. Daar staat het bekende 

smartlappenkoor heel gezellig te zingen. Er piept zelfs een 

heel zuinig zonnetje door het wolkendek. Als we onze rit 

vervolgen komen we tot de ontdekking dat de route ons niet 

door het centrum van Schagen voert.We besluiten daarom af 

te buigen richting centrum en gaan voor koffie met gebak op 

het terras bij Wonders even uitrusten. De terraskachels 

staan aan want het is nog behoorlijk fris. Mmm heerlijk een 

mokka schuim punt echt genieten. 

Daarna vervolgen we onze fietsroute in de richting van Nieuwe 

Niedorp. We fietsen een vrij lang parcours langs de provinciale 

weg en dat vinden we niet 

zo’n mooi stuk vanwege 

het drukke autoverkeer. 

Al met al is de tocht zelf 

wel zo’n 36 km. Tel daar 

bij op de rit van huis naar 

Niedorp 8 km. Dan is dit 

best pittig, zeker als je 

géén geoefende fietser 

bent. Dus zadelpijn en 

blaren op de billen zijn onvermijdelijk. Het eindstation is 

wederom de voetbalvereniging in Nieuwe Niedorp waar wij 

onze laatste stempels in ontvangst nemen. Het was weer heel 

gezellig en namens study4girlsgambia hartelijk bedankt voor 

jullie inzet! 

                                                                                                                                          

Musical The Wiz       Regius college        klas 2 accent  

De leerlingen van klas 

2accent van het Regius 

college in Schagen hebben 

een geweldige musical 

neergezet op 18 en 19 juni 

j.l. Het decor, de kleding, 

make up, schmink, 

allerhande attributen, 

financiën en de website 

alles hebben ze zelf geregeld. Er was heel veel dans, muziek en 

zang en boven in de toren zat een meisje, zij vertelde het 

verhaal van de Wiz. Al met al een geweldige prestatie waar wij, 

het bestuur van study4girlsgambia van hebben genoten. Het 

geld dat na de 2 voorstellingen over is wordt na aftrek van alle 

kosten gedoneerd aan study4girlsgambia. Maar liefst een 

bedrag van € 552,50. Hier zijn wij natuurlijk super blij mee en 

wij willen alle leerlingen en hun docenten hartelijk bedanken. 

 

Tot slot 

Het afgelopen half jaar hebben wij niet stil gezeten. In 

februari hielden wij voor de tweede maal de “Tientje-

Vriendje” actie en deze was weer heel succesvol. In april 

zijn Cees en Margreet op werkbezoek geweest in Gambia. 

Een dag na thuiskomst mochten Guda en Margreet een 

lezing verzorgen bij een vrouwenclub in Schagen. Half juni 

hadden wij de RaboFietsSponsorTocht en de musical op 

het Regius College in Schagen. Dankzij 2 nieuwe vaste 

sponsoren mochten wij 3 nieuwe leerlingen inlijven binnen 

de stichting. Zonder de hulp van heel veel mensen bij o.a.: 

het verzorgen van onze Facebook pagina, het delen van 

Facebook berichten, het beschikbaar stellen van 

hulpgoederen, het schenken van verjaardag gelden, het 

schenken van spontane donaties, ga zo maar door, zouden 

wij niet staan waar wij nu staan. Alle lieve mensen die 

hun steentje bij dragen zodat study4girlsgambia uit kan 

groeien tot een goed lopende organisatie, Hartelijk Dank 

voor jullie support. 
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