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Reisverslag Gambia april 2015 

 
  Samen met echtgenoot Cees ben ik, Margreet, weer naar Gambia geweest voor 15 dagen.  

We hadden weer schoolgelden mee om te storten op onze bank voor het volgende 

schooljaar 2015-2016. Het eerste wat wij dus doen is een wisselkantoor zoeken met de 

beste koers. Uiteindelijk krijgen wij bij ons oude vertrouwde adres de hoogste koers en 

dat is gunstig voor de stichting. Na het wisselen meteen de dalasi’s gestort op ons 

account zonder problemen dit maal.                                                                                             

Het was de bedoeling om tijdens deze reis afspraken te gaan maken bij de High schools 

maar tot onze grote verbazing waren de scholen, gedurende ons hele verblij,f voor 2 

weken gesloten. Dit vanwege de paasvakantie. Hier hadden wij dus geen rekening mee 

gehouden. We gingen er voorlopig maar even vanuit dat er wel een oplossing zou komen. 

We besloten om eerst onze 4 nieuwe leerlingen te bezoeken en in te lijven binnen de 

stichting. Eerst naar de Lybert Preparatory school waar mister Bengali op ons wachtte. 

Hij is verbaasd als ik vertel 4 nieuwe meisjes in te willen schrijven. Meer over deze 

nieuwe leerlingen leest U op onze website onder “Wie helpen wij” Op de foto ziet U de 4 

nieuwe meisjes Mariama, Maimuna, Aja en Aisha. 

           

           

Verderop in de week besluiten wij de leerlingen van Seino school een bezoekje aan huis 

te brengen. In Nederland had ik al een vragenlijstje samengesteld. Wat wij graag willen 

weten is hoe deze middelbare school bevalt. Hoe zijn de leerkrachten. Hoe is de sfeer 

onder de leerlingen. Wat zijn de verschillen met de lagere school. Alle meisjes waren 

goed te spreken over Seino school. Dus op alle vragen is positief gereageerd. Een van 

onze meisjes had het echter moeilijk omdat zij de letters op het bord niet kan lezen daar 

zij achter in de klas zit. Hadden de scholen open geweest dan had ik samen met haar 

een bezoekje kunnen brengen om te kijken of we dit op kunnen lossen.  
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Vervolg reisverslag 

Nu doet Mstr. Bengali van Lybert Preparatory school dat voor 

ons. Wij zullen in november brillen mee nemen om te kijken of 

zij daar baat bij heeft. 7 van onze leerlingen studeren aan 

deze school en daarvan doen er 3 eindexamen dit jaar.  

In de 2de week hebben we de 2 meisjes uit Bintang Bolong 

bezocht in Brikama. Ook zij doen dit jaar eindexamen en gaan 

volgend schooljaar naar een High school. We hebben een 

afspraak kunnen maken met Mister Ceesay, de adjunct 

directeur, welke wij eerst oppikken bij zijn huis. Vervolgens 

een gesprek gehad over onze meisjes. Mister Ceesay doet zijn 

uiterste best Binta M. Jatta positief te stimuleren om harder 

te werken. Het is niet helemaal zeker of zij haar eindexamen 

zal halen. Binta Manneh, ook uit Bintang Bolong, behoort tot 

een van onze beste leerlingen. Zij wil heel graag naar een 

High school in Serrekunda. Helaas doordat alle scholen 

gesloten waren hebben wij niets kunnen regelen. Binta zal 

dus naar Bottrop High school gaan en in november kijken wij 

wat we nog voor haar kunnen regelen. We hebben beide 

meisjes bezocht bij hun gast gezinnen. Ons is gebleken dat zij 

buiten de uniformen praktisch geen kleding hebben. We gaan 

proberen wat broeken en T-shirt in te zamelen. 

 

 

Leerling Binta 

Manneh gaat volgend 

jaar naar een High 

school. 

 

 

 

 

 

 

Tijdens dit werkbezoek hebben wij gesprekken gevoerd met 

onze contact personen in Gambia, over het verloop van de 

High school aankomend jaar. We hopen dat alles in goede 

banen geleid wordt. 

Hulpgoederen 

Vorig jaar hebben wij in oktober  maar liefst 32 dozen met 

hulpgoederen kunnen verschepen naar Gambia. 12 van deze 

dozen waren bestemd voor Kumba Camara, de moeder van 

Fatoumata Njie. Kumba was volledig afhankelijk van haar 

neef Modou welke per boot is gevlucht naar Italië. Kumba 

heeft alle baby en kinderkleding in de dozen verkocht. Ook de 

vacuumzakken waar de kleding in zat had zij verkocht wat 

eigenlijk niet de bedoeling was. Maar goed 100 dalasi per zak 

(€2,00) is meer dan wat wij ervoor betaald hebben.           

 

 

 

Kumba heeft een bankrekening kunnen openen en heeft nu 

wat reserves voor als de rijst of de olie op is. Ook alle anderen 

mensen die dozen hebben ontvangen waren er heel blij mee. 

Ook dit jaar hopen wij weer een heleboel dozen te kunnen 

verschepen met bruikbare niet te warme kleding, schoenen en 

sportkleding. Wij stellen alle hulp hierbij zeer op prijs. 

 

Alle nieuwe 

leerlingen hebben 

een lessenaartje in 

bruikleen gekregen 

om aan te studeren. 

 

 

 

Presentatie Rotary Harenkarspel 

Dankzij één van onze sponsoren, Krista Kroon, ontvingen wij 

een uitnodiging van Rotary Harenkarspel om een presentatie 

te houden over ons werk in Gambia. Deze uitnodiging hebben 

wij met beide handen aan genomen. Op 11 februari werden 

wij hartelijk ontvangen in het restaurant van de Golfbaan in 

Dirkshorn. Voor mij was het heel leuk om weer eens oude 

bekenden tegen te komen. Na een drankje en kennis gemaakt 

te hebben met het bestuur mochten wij aanschuiven om te 

genieten van een heerlijke lasagne, in een zaaltje achter in 

het clubgebouw. Tijdens de maaltijd hield de Rotary tevens 

een vergadering. Na deze vergadering waren wij aan de beurt 

om uit te leggen wat wij precies doen in Gambia. We brachten 

volgens de leden een vlotte, leuke Power Point presentatie 

waarbij Guda en ik om beurten iets vertelden over ons werk 

voor study4girlsgambia. Er werd enthousiast gereageerd op 

ons verhaal en besloten werd dat de stichting maar liefst € 

360,00 gedoneerd zou krijgen. Bovendien wilden ook nog 

diverse leden van de Rotary “Tientje-Vriendje” lid worden. Al 

met al een hele geslaagde avond waar wij Rotary 

Harenkarspel heel hartelijk voor willen bedanken.  

Tot slot 

Het afgelopen half jaar hebben wij niet stil gezeten. In 

februari hielden wij voor de derde maal de “Tientje-

Vriendje” actie wat ook dit jaar weer een groot succes 

was. Tevens is in deze maand onze website geheel 

overgezet en gedeeltelijk vernieuwd door Rick Klijbroek. 

Rick zal in de toekomst onze site, geheel op vrijwillige 

basis, gaan beheren. In deze maand hielden wij ook onze 

presentatie bij Rotary Harenkarspel. In april zijn Cees 

en Margreet op werkbezoek geweest in Gambia. 6 juni 

hebben wij de RaboFietsSponsorTocht gereden. Wij 

hebben maar liefst 4 nieuwe leerlingen welkom kunnen 

heten binnen de stichting. Zonder alle steun van alle 

sponsoren en alle hulp op vrijwillige basis zouden wij 

niet staan waar wij nu staan. Hartelijk dank voor jullie 

support. 


