
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Geef meisjes 

in Gambia een kans !! 
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Moerbekerweg 14 

1732 EL  Lutjewinkel tel. 

0224-541889 

info@study4girlsgambia.com 

 
Kijk ook op onze website: 
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Ook een meisje sponsoren? 

Neem contact met ons op: 

info@study4irlsgambia.com 

December 2013 
 

 
 
 

Hartelijk dank aan alle sponsoren 
 

 

Het eind van 2013 komt alweer in zicht. Wij het bestuur van 

Study4girlsgambia maken de balans op van een heel 

succesvol jaar. In februari zijn we gestart met de “Tientje-

Vriendje” actie. In april was daar de “spinningmarathon”. In 

juni de “Rabo-fietstocht” en mochten wij de fooienpot van 

pedicure Anita van Wijk in ontvangst nemen. In september 

mochten wij op de Floralia in Nieuwe Niedorp staan om de 

stichting te promoten. In oktober werden wij verrast door een 

delegatie van Rotary Schagen, welke een mooie cheque 

kwamen overhandigen en eind december krijgen wij de 

fooienpot van Stoffenwinkel 

Marjan uit Nieuwe Niedorp. 

Daarnaast hebben we meerdere vaste sponsoren mogen 

inschrijven en laten we de donaties niet vergeten van 

bedrijven, verenigingen, clubs en particulieren. Wij zijn 

trots op de behaalde resultaten en zijn vol goede moed 

voor het jaar 2014. 

 

Floralia Nieuwe Niedorp september 2013 

Wij kregen de mogelijkheid aangeboden om aan de Schulpweg in Nieuwe Niedorp onze 

stichting te promoten. Dit was heel bijzonder vanwege de locatie nabij de prachtige 

mozaïek van Nelson Mandela, gemaakt door de bewoners aldaar. We hadden een 

marktkraam gehuurd en deze gevuld met allerhande handgemaakte spullen uit 

Gambia. We hebben deze dag vele folders uitgedeeld en aan tientallen mensen verteld 

over ons werk in Gambia. Dit heeft geresulteerd in meerdere giften en vaste donateurs. 

Het was zeker de moeite waard om de stichting door middel van deze P.R. onder de 

aandacht van de mensen te brengen. 
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 Nieuwsbrief

Lybert Preparatory School 

Net als vorig jaar hebben we weer Engelstalige 

encyclopedisch uitgereikt, deze keer aan de schoolverlaters 

van juni 2014. Het is echt heel bijzonder dat we deze 

kinderen zo’n prachtig boek mogen geven en dat dankzij de 

Rotary in Schagen. Dit is overigens een wereld wijd project 

van de Rotary 

Bij de Lybert Preparatory school is afgelopen voorjaar een 

nieuw gebouwtje met 2 lokaaltjes neergezet dankzij een 

Nederlandse sponsor. Achter de school echter staat ook 

nog een gebouwtje met 2 lokaaltjes. Tevens een 

toiletgebouwtje met 2 toiletjes. Het dak van de 2 lokaaltjes 

is volledig verrot en lekt. Het toiletgebouwtje is het 

aanzien niet waard en zeer onhygiënisch. Bovendien zitten 

er over de 100 kinderen op deze school dus 2 toiletten is 

veel te weinig. Wij zoeken nu één of meerdere sponsoren 

voor een nieuw dak en een nieuw toiletgebouwtje. Wij 

schatten de totale kosten op ± € 1.200,00. Wie weet wat 

2014 brengt? 

Rabo fietstocht 2013 

8 juni was het weer zover de Rabo fietstocht met als 

startpunt het dorpshuis in Nieuwe Niedorp. 

Het was prachtig weer, dus we hadden er allemaal zin in. 

Het was weer een drukte van belang bij het verzamelpunt 

en we kregen allemaal een goodybag met inhoud mee. 

Doordat het zo druk 

was fietsen we de 

eerste kilometers in 

een lang lint. Af en toe 

wierpen fietsers zich 

op als een soort van 

“klaar overs” en 

hielden zij de auto’s 

tegen zodat het hele 

lint met fietsers door kon gaan. In Schagen hebben we 

even pauze genomen voor koffie met appeltaart. De 

stichting was heel blij dat er weer zoveel mensen mee 

wilden doen om op deze manier weer de € 250,00 binnen te 

halen voor ons werk in Gambia. Allemaal hartelijk 

bedankt. 

Gambia reis november 2013 

Op 8 november vertrok Margreet weer naar Gambia voor 

een werkbezoek samen met haar man Cees. Margreet had 

een agenda gemaakt voor de komende twee weken maar 

bij aankomst bleek Musa, onze contactpersoon aldaar, op 

diverse data al geboekt te zijn door toeristen. Het 

bankgebouw waar de stichting een rekening heeft bleek te 

zijn gesloten en tja dit is Afrika, dus wij wisten hier niets 

van. Gelukkig wist Musa, ons contactpersoon aldaar, waar 

de bank naartoe verhuisd was en dat was een pittig stukje 

rijden. Gelukkig bleek de rekening nog wel te bestaan. In 

maart jl. heeft Margreet met alle scholen afspraken 

gemaakt zodat de stichting de schoolgelden persoonlijk in 

november kan betalen. Al met al best spannend of de 

meisjes ook daadwerkelijk op school zouden zitten terwijl 

er nog niet betaald was. Achteraf is dit allemaal goed 

verlopen want alle meisjes zijn keurig in september 

gestart. Normaal wordt er 3 x per jaar een termijn 

afgerekend maar wij hebben ervoor gekozen om het hele 

jaar ineens te betalen. Er worden nu 9 meisjes  door 

study4girls gesteund te weten: 1 meisje in grade (groep) 7,  

5 meisjes in grade 8, en 3 meisjes in grade 9 en dat is een 

mooi resultaat omdat we nog maar 2 jaar een stichting 

zijn. De meisjes in groep in 9 doen dit jaar eindexamen. In 

maart gaan wij met deze meisjes de vervolgopleiding 

bezoeken waar zij in september 2014 naar toe zullen gaan. 

We hebben met de desbetreffende leerkrachten gesproken 

over de resultaten en motivatie van de meisjes en we 

mogen best 

tevreden zijn. In 

Gambia staat op 

de rapporten de 

positie van de 

leerling binnen 

haar klas op het 

schoolrapport. 

Een van onze 

leerlingen staat op 

nr. 1 en is dus de 

beste van de klas. Tijdens ons verblijf hebben wij nog 2 

meisjes op kunnen nemen binnen de stichting. Het is echt 

hartverwarmend om te zien hoe dankbaar de kinderen en 

hun moeders zijn. (De vrouwen staan er vrijwel altijd 

alleen voor). Soms krijgen wij verzoeken voor een nieuw 

matras of iets dergelijks en dat is heel lastig. Wij hebben 

binnen het bestuur afgesproken dat wij alleen het 

schoolgeld en eventueel reis- en/of verblijfskosten betalen. 

 
 

Afsluiting 2013 

Wij hebben een wens 

voor iedereen 

Een gelukkig nieuw 

jaar met lieve mensen 

om je heen 

Mensen die van je 

houden om wie je bent 

Mensen in wie je een stukje van jezelf herkent 

Laat merken dat je om hen geeft 

Dat je samen met hen iets moois beleeft 

Dan is het leven pas een feest. 

Veel geluk, liefde en een goede gezondheid voor 2014 


