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Een werkbezoek met veel leuke verrassingen.  Margreet werd dit maal vergezeld door 

Peggy Ridder, sponsor van Binta Mannei uit Bintang  Bolong.  Voor Peggy de eerste 

Gambia ervaring met de mogelijkheid haar leerling te ontmoeten. 

Kaa Kolli Kemo kleuterschool 

 

Op de eerste dag hebben we  5 scholen bezocht waaronder de scholen van onze 

leerlingen  en de twee schooltjes welke wij sponsoren.  In december heeft Margreet 

samen met  headmaster  Bas de bouwmaterialen voor het 

nieuwe dak aangekocht voor de  Kaa Kolli Kemo Nurcery 

school.  Het dak is  nu volledig vernieuwd en er zijn nieuwe 

plafonds aangebracht om de warmte tegen te houden. De muur 

rondom  het terrein is voltooid en er staat een keurig 

toiletgebouwtje met 2 echte toiletjes en stromend water. Een en 

ander mede gesponsord door Leen van Dorp uit Schagen en een 

stichting uit Friesland.  Alleen het schoolpleintje zat nog vol 

kuilen en lag vol met puin.  Headmaster Bas wilde graag dat er 

strandzand op het plein zou komen, waar de kleuters lekker in 

konden spelen. Peggy was meteen enthousiast en stelde voor 

dat zij dit zou sponsoren.  Het schoolplein is meteen 

schoongemaakt en vóór wij weer naar Nederland vertrokken, 

lag het nieuwe zand op het plein.   Conclusie: voor de Kaa Kolli 

Kemo Nurcery school is binnen een half jaar enorm veel tot 

stand gekomen doordat  diverse mensen er hun schouders onder gezet hebben. Een 

topprestatie! 

Lybert Preparatory School 
 

De voormalige Lyber International school mag zich verheugen in de aanbouw van een 

klein gebouw met 2 nieuwe klaslokalen, gesponsord door een Nederlands echtpaar.                                                  

Toen we ons eerste bezoek brachten op donderdag waren 

alleen de fundamenten te zien.  Enkele dagen later 

begon het gebouwtje al vorm te krijgen en toen we 

vertrokken stonden de muren overeind.  Headmaster Mr. 

Bengali zat echter wel met de handen in het haar, want 

geld voor meubeltjes had de school niet.  Echter ook hier 

was Peggy een rots in de branding,  zij stelde zich garant 

voor de sponsoring van 30 stoeltjes met tafeltje voor  de kleuters.                                     

Voor de toekomst heeft Mr. Bengali  zo zijn idealen .Zijn grote wens is om op een nabij 

gelegen terrein  een nieuwe school te bouwen met genoeg ruimte voor al zijn leerlingen, 

het verbouwen van groenten en wat kleine huisjes voor zijn leerkrachten.                      

De Lybert Preparatory school is nog steeds niet in staat zelf het verbruik van water te 

bekostigen. Study4girlsgambia zal dit voorlopig nog voor haar rekening nemen. 
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Pedicure Anita van Wijk 

Omdat ik een pedicure-praktijk heb en mensen wel eens 

wat extra's willen geven, heb ik Margreet vorig jaar 

zomer gevraagd om mij een donatie-pot voor de kinderen 

in Gambia te geven. 

Kort daarna was het “Na-zomeren” . Dat is een weekend 

in augustus waar mensen een route kunnen rijden en 

allerlei tuinen, of andere bezienswaardigheden kunnen 

bezoeken.  Ik had mij daar als pedicure voor opgegeven. 

Er kwamen veel mensen in mijn praktijk gratis kennis 

maken met het werk van een pedicure. Ze kregen o.a. een 

lekkere voetmassage.   

Terwijl ze in de stoel zaten, 

bekeken ze de folders van 

Study4girlsgambia. 

De meeste mensen (en dat 

waren er best veel) gaven 

als dank een donatie 

In de loop van een half jaar 

zat er veel geld in, wat ik 

aan Margreet heb mogen overhandigen. 

Goed werk en een heel goed doel!  En betrouwbaar! Je 

weet waar het terecht komt! 

Hopelijk gaan nog veel meer kinderen van deze Stichting 

profiteren! 

Succes! Anita van Wijk-Schuitemaker 

www.pedicure-overdevelden.nl 

 

Tientje-Vriendje 
 
In februari zijn we gestart met de “Tientje-Vriendje”actie.     

Vrienden, familie, buren, dorpsgenoten , bloie moidjes, op 

face book en ga zo maar door zijn benaderd om “Tientje-

Vriendje” lid te worden van Study4girlsgambia.  De leden 

ontvangen 1 x per jaar in de maand februari een mailtje 

met de vraag of ze ook dit jaar € 10,-- willen doneren.   

Deze actie heeft ons 44 “Tientje-Vriendje” leden 

opgeleverd.Een geweldig resultaat dat mede tot stand is 

gekomen door enthousiaste vrienden v.d. stichting.         

Nu zou je denken dat we hiermee € 440, - hebben binnen 

gehaald maar niets is minder waar. Doordat heel veel 

mensen méér geld over hebben gemaakt is de totaalstand 

tot nu toe  € 632,50, wie had dat durven dromen.   

Allemaal hartelijk bedankt en we hopen dat het resultaat 

in 2014 net zo mooi zal zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groeten uit Gambia 
 

 

Spinningmarathon 

 

Na weken van voorbereiding  heeft de stichting op 6 april    

j.l.  een spinning marathon gehouden bij Sport en Health 

Center Body Action te Schagen.  In het begin was het heel 

spannend want de inschrijvingen lieten op zich wachten. 

Uiteindelijk hadden we 85 van de 90 fietsuren vol en zijn 

er heel wat calorietjes weggetrapt.                                                                                                                     

Body Action had de grote zaal en de fietsen ter 

beschikking gesteld en het personeel droeg op vrijwillige 

basis zijn steentje bij.  Wat een geweldige organisatie!                                                     

Wethouder Blonk heeft de Marathon geopend en hield een 

woordje over het werk van study4girlsgambia. Vervolgens                                                                                                                                    

was er een knallend optreden van Ka We Djembé uit 

Winkel onder leiding van Karin Wester Blokdijk.                                                                                                                                                 

Doel van deze marathon:  meisjes in Gambia naar de 

middelbare school fietsen. Dat is zeker gelukt want de hele 

actie heeft de stichting uiteindelijk €  3.170,--opgeleverd. 

Naast de spinners  waren er 

ook een groot aantal 

donateuren die dit 

evenement tot een groot 

succes hebben gebracht.                                                                                                                                        

Beneden in de hal konden 

de spinners zich melden en 

kregen ze vervolgens een 

goed gevulde goodybag. Daar werd tevens een grote loterij 

gehouden met prijzen van de middenstand Schagen en 

Hollands Kroon. De Hoofdprijs: een diner bon van ’t Anker 

in Kolhorn. Bovendien waren er heel wat bedrijven die de 

actie hebben gesteund door het plaatsen van een vlag of 

reclamebord. Rotary Schagen was van de party met de 

verkoop van flesjes water gesponsord door AH 

Callantsoog.                                                                                                                                                      

Op deze dag heeft Study4girlsgambia tevens 10 nieuwe 

“Tientje-Vriendje” leden in kunnen schrijven. 

Nieuwe leerling 

We kunnen weer een nieuwe leerling in ons bestand 

opnemen dankzij alle giften van de afgelopen maanden.   

Fatou Jawo, geboren in 

1999 en leerling van de 

Lybert Preparatory School , 

gaat in september naar het 

voortgezet onderwijs.  

Fatou Jawo woont met een 

nichtje en een neefje bij een 

alleenstaande tante in een 

kamertje van 2 x 2m. met alleen een dun matrasje op de 

grond. Het blijft voor ons onvoorstelbaar om te zien hoe 

deze mensen leven in werkelijk schrijnende 

omstandigheden.  
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