
Kijk ook op onze website:  

www.study4girlsgambia.com 

In Gambia  is het goed om altijd rekening te houden met veranderende omstandighe-

den. Dat ondervonden Guda Ros en Margreet Dekker, die in oktober en november na-

mens de stichting Study4GirlsGambia een aantal projecten bezochten. 

Kaa Kolli Kemo kleuterschool 

Allereerst brachten zij een bezoek aan de Kaa Kolli Kemo kleuterschool. Daar hebben  

zij allerlei schoolmateriaal - zoals krijt, bordenwissers, potloden en vellen papier – 

afgegeven, die ze de dag ervoor in Banjul hadden aangekocht. Het ministerie van on-

derwijs is al enige tijd bezig met het controle-

ren van de huisvesting van scholen in Gam-

bia. Ook dit kleine schooltje moet aan alle ei-

sen voldoen. Op last van sluiting moet er een 

apart toilet voor de jongens komen en moet er 

een muur gebouwd worden rondom de school. 

Een gedeelte van deze muur was reeds ge-

sponsord en aan ons kwam het verzoek om het 

resterende gedeelte en een nieuw dak voor de 

school te financieren. Margreet heeft inmid-

dels samen met de hoofdonderwijzer dhr. Ba-

siru Saidykhan de benodigde materialen aangekocht. Zodra het schoolrooster het toe-

staat, zal het dak worden vervangen en de muur worden afgemaakt. Ook bleek er be-

hoefte te zijn aan spel-/leermateriaal. Inmiddels zijn we in contact met de St. Maar-

tenschool in Oudkarspel, waar groep 7 een inzamelproject gaat doen om aantal van 

deze materialen te bekostigen. 

Lybert International basisschool 

Ook werd de Lybert International School bezocht, 

een basisschool die de stichting ondersteunt. Daar 

reikten zij aan de kinderen van de hoogste klas een 

kleine Engelstalige encyclopedie uit, die door de 

Rotary Schagen was gesponsord. Dat was een groot 

succes; voor veel kinderen was dit hun eerste eigen 

boek. Ook werd hier een pakket met schoolmateria-

len afgegeven. Ook deze school moest op last van 

het ministerie van onderwijs een aantal zaken op 

orde stellen. Eén daarvan was de verandering van 

de naam van de school, International moest ver-

dwijnen en daarvoor in de plaats is Preparatory gekomen, wat “voorbereidend” bete-

kend. De kleuters bevonden zich in hetzelfde gebouw als de grotere kinderen en dit is 

niet toegestaan in Gambia. Het kleine gebouw achter de school is daarom opgeknapt 

en dient nu als onderkomen voor de kleintjes. De stichting kan zich daardoor nu rich-

ten op het verbeteren van de sanitaire voorzieningen.   
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voor deze meiden. Bovendien hebben we zowel de Lybert 

International als de Kaa Kolli Kemo school kunnen hel-

pen met een uitgebreid pakket aan schoolmateriaal. Tel 

daarbij op dat ook de ommuring en het lekkende dak van 

de Kaa Kolli Kemo school worden aangepakt. Ofwel we 

kunnen spreken van een zeer geslaagde werkreis, die 

Guda en Margreet namens de stichting hebben gemaakt. 

 

 

 

 

Op 6 april 2013 organiseert de Stichting Study4Girls-

Gambia i.s.m. Body Action een Spinning-marathon om 

sponsorgeld in te zamelen voor haar projecten in Gam-

bia.  

Sportieve uitdaging. Sportschool Body Action aan de 

Groeneweg 1A te Schagen biedt ons gratis de mogelijk-

heid om een Spinningmarathon te houden t.b.v. onze 

stichting. De sponsormarathon bestaat uit minimaal 1 

uur spinning o.l.v. verschillende coaches van Body Action 

Schagen. De Spinning-marathon vindt plaats tussen 

13.00 en 16.00 uur. Elk heel uur start een spinningses-

sie; de laatste om 15.00 u. Er kan voor één of meerdere 

uren worden ingeschreven. In totaal zijn er per uur 33 

spinning-toestellen beschikbaar. Voor een uur spinnen 

wordt €20,- aan sponsorgeld gevraagd.  Er zijn kleedka-

mers en douches aanwezig. 

Bedrijvensponsoring. Als bedrijf kunt u voor uw werkne-

mers een aantal uren boeken.  De spinning marathon is 

een unieke kans voor uw bedrijf om met uw medewer-

kers een gezamenlijke activiteit te organiseren. Tevens 

heeft uw bedrijf de mogelijkheid om reclameborden te 

plaatsen. De stichting heeft de ANBI-status; hierdoor 

zijn giften aftrekbaar van de belasting. 

Inschrijving. Bedrijven dienen vooraf het gewenste aan-

tal spinninguren te reserveren en zullen een rekening 

ontvangen. De inschrijving voor bedrijven sluit op zater-

dag 30 maart om 17.00 uur. U kunt ook  individueel deel-

nemen door u vooraf per mail in te 

schrijven (met naam, adres en tel. 

nummer) en het sponsorbedrag van  

€ 20,- per uur over te maken op 

bankrekening 16716234 t.n.v. 

Stichting Study4GirlsGambia o.v.v. 

Spinning-marathon of door in-

schrijving ter plaatse op de dag 

zelf. Dit laatste is mede afhankelijk 

van het aantal overgebleven plaat-

sen.  

Watervoorzieningen scholen 

Bij de Kaa Kolli Kemo kleuterschool is de waterput op-

nieuw bekeken; deze geeft geen goed water meer omdat 

deze te ondiep is. Een zelfde probleem heeft de nabij ge-

legen Lybert International School, een lagere school in 

dezelfde buurt. Daar is de bestaande waterput deels in-

gestort. Ook zij willen graag een werkende waterput. De 

directeur van de Lybert school, dhr. Bangali, gaf aan dat 

de overheid ongeveer 5 maanden geleden een waterkraan 

met watermeter had aangelegd. Maar de school kan de 

kosten van het gebruik van de kraan nog niet opbrengen. 

De kosten voor één maand water bedroegen ongeveer 300 

Dalasi (€ 7,50) 

en dat hadden 

ze niet. Ook 

bij de Kaa 

Kolli Kemo 

kleuterschool 

bleek een tap-

punt met me-

ter te zitten.  

Aangezien de 

kosten voor 

het slaan van 

een put ongeveer € 1500 bedragen, leek het ons beter de 

kosten voor de wateraansluiting te sponsoren. Als stich-

ting kijken we nu hoe we de beide scholen kunnen helpen 

door één of twee jaar de waterkosten te gaan betalen en 

tegelijkertijd ervoor zorgen dat ze inkomsten kunnen 

krijgen om daarna zelf deze kosten te dragen. Er wordt 

daarbij gedacht aan een moestuin op het schoolterrein, 

waarvan de groente op de markt kan worden verkocht. 

Dit voorstel wordt momenteel door Margreet met beide 

scholen doorgesproken.  

Schoolgeld voor schoolkinderen 

Guda en Margeet hebben tijdens hun verblijf in Gambia 

de zes kinderen en hun ouders bezocht, waarvan door de 

stichting het schoolgeld wordt gesponsord. Alle zes wa-

ren ze super blij dat ze de kans kregen om naar school te 

gaan, die ze anders niet hadden omdat er dan niet vol-

doende inkomsten zijn. Meer informatie kunt u lezen op 

onze website www.study4girlsgambia.com.   

Samenvattend 

De reis van Guda en Margreet 

was een drukke reis met veel 

bezoeken en contacten. Veel din-

gen pakten toch door allerlei 

omstandigheden weer anders uit 

dan we als stichting van te voren 

hadden bedacht. Positief is dat 

de meeste van deze reis bezochte 

meiden, die we sponsoren met 

hun schoolgeld het goed doen op 

school. Dat ziet er hoopvol uit 

http://www.study4girlsgambia.com

