
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Geef meisjes 

in Gambia een kans !! 
 
 

Postadres: 

Moerbekerweg 14 

1732 EL Lutjewinkel tel. 

0224-541889 

info@study4girlsgambia.com 

 
Kijk ook op onze website: 
www.study4girlsgambia.com 

 
Rabo-bankrekening: 

 

NL39 RABO 0167176234 

t.n.v. Study4GirlsGambia 

 

 
 

 In dit nummer:   
 

      Reisverslag 
werkbezoek  Guda 

1 
2 

    Ladies Night 2 

      Hulpgoederen 2 

          Tot slot 
2 

 

    
 

 
Ook een meisje sponsoren? 

Neem contact met ons op: 

info@study4irlsgambia.com 

December 2014 
 

 

 

 

Reisverslag Gambia november 2014 
 

 

Op 8 november ben ik, Guda, toch nog onverwachts naar Gambia vertrokken met mijn man 

Jan. In verband met het Ebola virus, dat heerst in de omliggende landen, hadden wij als 

bestuur besloten dit najaar niet naar Gambia te gaan. 

We hebben geprobeerd de betaling voor de scholen via de bank te doen, maar dit stuitte toch 

op veel problemen. 

De reis begon met wat strubbelingen door 5 uur vertraging op Schiphol en ook nog eens een 

tussenlanding in Portugal. 

We hadden een druk programma en hebben met alle 12 leerlingen gesproken. 

Ook de betalingen aan de scholen en gastouders zijn gebeurd. 

 
In Gambia is het een beetje een omgekeerde wereld. We halen geld van onze bankrekening 

en brengen het dan contant naar de bank van de school. Overstorten lukt niet omdat veel 

gegevens niet bekend zijn. 

De uniformen, boeken etc. worden contant aan de scholen betaald omdat dit weer niet via de 

bank kan. 

Het is heel bijzonder om te zien hoe dankbaar de leerlingen en hun ouders zijn omdat zij door 

kunnen leren. 

De jonge meisjes van 13 jaar oud, die in grade 7 zitten, zijn nog heel onzeker, maar realiseren 

zich goed dat dit een pracht kans in hun leven is om dat te worden wat zij graag willen. 

Bij de oudere meisjes zie je al duidelijk een verschil met een paar jaar terug, zij veranderen 

nu in jonge vrouwen met een eigen mening. 

Al onze leerlingen willen graag verder studeren en wij zullen ons uiterste best doen deze 

wens uit te laten komen. 

Een van onze meisjes is klaar met de High school. Zij is nu gestart met een 1-jarige opleiding 

als kapster/schoonheidsspecialiste. Deze school garandeert dat de leerlingen na de opleiding 

allemaal aan een baan komen. 

 

Van alle meisjes hebben wij een stukje film gemaakt. Deze filmpjes hebben wij op onze 

website geplaatst. 

Op dit moment hebben wij 7 leerlingen op de Seino school. Deze school herbergt 700 

leerlingen. Seino school zou graag een computer lokaal willen bouwen zodat daar les in kan 

worden gegeven. 

Wij gaan kijken of wij hier sponsoren voor kunnen vinden en hopen dit project voor deze 

school te kunnen realiseren. Tevens gaan wij op zoek naar bruikbare laptops. 

De directrice van deze school is als enige in het bezit van een laptop. Deze wordt buiten 

neergezet en vervolgens krijgen 30 leerlingen computerles van haar. 

Een enorm verschil met ons in NL. 

Bij de Lybert Preparatory school van mister Bengali, waar wij al meerdere leerlingen van 

hebben ingelijfd, kregen wij de vraag of we 2 meisjes willen toelaten tot de stichting. Zij 

zitten nu in het laatste jaar van de lagere school. Helaas is 1 van onze leerlingen gestopt 

met haar studie. Wij verwachten dat deze 2 nieuwe meisjes in september 2015 kunnen 

worden opgenomen binnen onze stichting.  

Aan mister Bengali hebben wij een laptop overhandigd welke is gesponsord door Rotary 

Schagen. Hij was er heel blij mee en spreekt via ons zijn dankbaarheid uit. Dankzij deze 

laptop kunnen de leerkrachten in de klassen voorlichting en informatie delen met de 

leerlingen over zaken die gaande zijn in de wereld  

Een van onze meisjes, afkomstig uit de binnenlanden, is veranderd van gastgezin. Haar 

cijfers op school gingen hard achteruit en dat terwijl zij heel goed kan leren. Zij was duidelijk 

niet gelukkig bij het huidige gastgezin. Zij heeft zelf een ander gastgezin gevonden. Wij 

hopen dat ze nu beter op haar plek is en haar schoolresultaten weer de goede kant opgaan. 
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Tussen Gambia en Sierra Leone wordt veel gereisd. Daarom 

heeft de overheid de grenzen hermetisch afgesloten. De 

mensen uit dit land kunnen Gambia niet in maar ook niet uit. 

Zo houdt Gambia Ebola buiten de deur. Bij aankomst op het 

vliegveld worden alle passagiers gecontroleerd op Ebola. 

 

Het was een week vol ups en downs, maar prachtig om te zien 

dat dankzij onze sponsors deze meisje een kans krijgen een 

beter bestaan op te bouwen waar zij zich volledig voor 

inzetten. Hartelijk dank aan alle sponsoren. 

Ga naar www.study4girlsgambia.com  voor het gehele 

reisverslag. 

 
 

Ladies Night 

Op 31 oktober j.l. hebben Guda en Margreet deelgenomen aan 

Ladies Night op het Winkelerzand te Winkel. We hadden een 

tafel aangekleed met producten uit Gambia waaronder 

houtsnijwerk en sieraden. We hebben heel veel lieve mensen 

gesproken die geïnteresseerd waren in ons werk. We hadden 

folders mee van de Stichting en hebben weer nieuwe “Tientje-

Vriendje” leden kunnen inschrijven. Daarnaast hebben we 

enkele spontane donaties mogen ontvangen. Het was weer erg 

leuk om onze stichting op deze manier te promoten en onder 

de aandacht te brengen. 

            

Hulpgoederen voor Gambia  

Het afgelopen half jaar hebben we het druk gehad met 

het vullen van Bananendozen voor diverse families in 

Gambia. Heel veel voetbalkleding voetbalschoenen, 

trainingspakjes, baby-peuter en kinderkleding en 

knuffels zijn in november aangekomen op hun 

bestemming. 

De kleding hebben wij verpakt in grote vacuumzakken zodat 

we 2x zoveel kwijt konden in één doos. De hele zending, maar 

liefst 31 dozen, is door de Stichting “Bennie helpt Gambia U 

ook?” verscheept naar Gambia. 

 
 

 

 

 

 

Op de foto rechts de moeder van 

Fatoumata Njie, 1 van onze 

leerlingen. Haar naam is Kumba 

Camara. Zij heeft 11 dozen 

ontvangen met kinderkleding. Zij 

gaat deze kleertjes verkopen om zo 

een beetje inkomen te hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

De verzending van hulpgoederen kost natuurlijk geld. 

Aannemingsbedrijf K. Dekker BV uit Warmenhuizen is 

een van de sponsoren die deze verzending mogelijk heeft 

gemaakt.  

 

 

 

 

Tot slot 

 

2014 is bijna vervlogen, 

2015 staat reeds voor de deur. 

Een nieuw jaar met nieuwe dromen, 

alles krijgt een nieuwe kleur. 

Veel geluk en vrede, 

veel liefde voor elkaar. 

Aandacht voor de naaste 

Het wordt wederom een prachtig jaar 

 

Wij wensen U allen hele fijne Feestdagen toe. 
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