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Vrienden van Maladah Gambia,
In de afgelopen maanden is er weer veel gebeurd in Gambia.
Eind maart is er vanuit Nederland een container naar Gambia
verzonden, waarmee veel school benodigdheden zijn vervoerd.
We hoopten dat de container in de periode dat wij in Gambia
waren zou arriveren, maar dat is net niet gelukt. Op de dag van
de terugreis is de container aangekomen en enkele dagen later
vrijgegeven. We konden de goederen dus helaas niet ter plekke
overhandigen.
Er zaten o.a. veel schoolborden, computers, beeldschermen en
vele andere benodigdheden in. De computers hebben we van
scholen, bedrijven en particulieren gekregen en kunnen nog
vele jaren in Gambia gebruikt worden.
Het Gambia College
(lerarenopleiding) heeft hiervoor twee lokalen ingericht,
waarin nu ongeveer 50 computers staan. Een derde lokaal
moet nog gerealiseerd worden.
De schoolborden zijn naar drie verschillende scholen
gegaan, namelijk de Sanchaba school, de St. Charles school
en een school in Dippa Kunda.
Men is enorm blij met deze schoolborden. De Sanchaba
school heeft bijvoorbeeld nog zwart geschilderde betonnen
platen op de muur, die als bord fungeren. Dan is het een enorme vooruitgang als je nu
krijtborden hebt met zijpanelen, waarvan er enkele ook nog omhoog en omlaag kunnen. We
worden gelukkig nog steeds benaderd door scholen, die overgaan op digitale borden en hun
krijtborden aan ons ter beschikking stellen.
Deze reis hebben we veel goede contacten gehad met o.a. de regiodirecteur van het
ministerie van Onderwijs, de heer Babucar Suwareh. Onze school valt onder zijn regio. Ook
met de heer Musa Mendy, (tweede secretaris op het departement van Onderwijs) hebben we
goede contacten. Op deze manier blijven we goed op de hoogte van eisen en veranderingen
binnen het onderwijs in Gambia.
Een driewerf hoera , want de waterpomp bij de school in Kunkujang is gerealiseerd en werkt
perfect. De school beschikt nu altijd over fris en genoeg water, iets dat door de overheid
verplicht is gesteld om een goede hygiëne te waarborgen.
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Het is niet alleen ideaal voor de school maar ook de mensen die in de omgeving van de
school wonen kunnen hiervan profiteren.
Iedereen is hier heel blij mee, en onze dank gaat
uit naar de leerlingen van de Willem van Oranje
school uit Kampen , die voor de financiën gezorgd
hebben. In één woord geweldig en ontzettend
bedankt !!
Dit jaar doet onze school in Kunkujang voor het
eerst mee aan de landelijke overgangsexamens
voor groep 3 en 5. We zijn erg benieuwd naar de
resultaten. Dit is een onder andere een
meetinstrument om te kijken of we op de goede
weg zijn, als school.
Babucar John, het hoofd van de school, stopt, zodat we
per ingang van het nieuwe schooljaar ook een nieuw
schoolhoofd moeten hebben. Hij was al met pensioen
toen hij bij ons aan de slag ging. Mede door hem is de
school op de kaart gezet en is de school wat het nu is: een
school met grote bekendheid in de regio en in het land.
Babucar, bedankt hiervoor!

In september start groep zes van de basisschool en zijn alle leergangen compleet. Voor deze
groep moeten we een nieuwe leerkracht hebben. Doordat we al vele jaren stagiaires van het
Gambia College hebben, kunnen we deze functie met één van hen invullen. Het voordeel is
dat hij de leerlingen al kent en de leerlingen hem.
Nu op naar eventueel vervolgonderwijs. We zullen ons best doen om dit in 2014 te
realiseren. Met voldoende sponsors en uw hulp moet het lukken!
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2013-2014 zullen wij de sponsorgelden voor de
leerlingen helaas moeten verhogen naar € 70,-- per leerling per jaar. Wij worden
geconfronteerd met stijging van salarissen van docenten en ook schoolboeken en materialen zijn de laatste jaren aanzienlijk duurder geworden. Afgelopen jaren hebben we
dit steeds weer op kunnen vangen, maar hoe langer wij verhogingen uitstellen des te lastiger
het wordt verhogingen door te voeren. Wij realiseren ons terdege dat het ook hier in
Nederland niet allemaal voor de wind gaat. Toch hopen wij op uw begrip voor de verhoging
zodat wij kinderen, die nog minder bedeeld dan wij zijn, kunnen helpen met goed onderwijs.
Wij willen iedereen hartelijk danken voor de financiële en materiële steun en wensen u een
fijne vakantie toe.
Henk Alberts, voorzitter.

