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Vrienden van Maladah, 
 

Helaas konden we deze periode door omstandigheden niet naar Gambia. Wat is het dan fijn te 

zien dat het team van de Maladah Foundation  Group in Gambia in goed overleg met het bestuur 

in Nederland veel taken op een uitstekende manier waarneemt. Het is voor ons een hele 

geruststelling daarop te kunnen vertrouwen. 

 

De voormalig voorzitter van de Foundation Group, de heer Babucarr Suwareh, is verzocht zijn 

land te dienen als tweede ambassadeur in China. Deze taak heeft hij op zich genomen en zijn 

werk voor Maladah  beëindigd. Wij danken hem voor zijn inzet voor onze stichting en wensen 

hem veel succes in zijn nieuwe taak. Zijn taak is overgenomen door dhr. Musa Mendy. Hij is 

werkzaam op het ministerie van Onderwijs in Banjul als secretaris van de staatssecretaris. Hij is 

voor ons een extra link naar het ministerie en dit geeft weer voordelen in de samenwerking. 

 

Eind september zijn de lessen op de school weer van start gegaan. Tevens zijn de lokalen, die in 

het voorjaar gebouwd zijn, in gebruik genomen. We hebben een instroom op de kleuterschool, de 

basisschool en het voortgezet onderwijs. In totaal hebben we nu 765 leerlingen verdeeld over de 

kleuterschool 205, de basisschool 364 en het voortgezet onderwijs 196. Het aantal leerkrachten is 

hierdoor ook toegenomen en is voor een groot deel opgevangen door stagiaires, die aan hun 

laatste jaar van de lerarenopleiding zijn begonnen. De goede contacten met het Gambia College 

zijn erg waardevol. Er is ook een lerares Frans aangenomen en een secretaresse om de 

administratie in goede banen te leiden. Het een en ander houdt wel in dat de salariskosten weer 

aardig zijn gestegen.  

 

De voortgezette opleiding is aan het derde jaar begonnen, dit houdt in dat de leerlingen van 

groep 9 volgend jaar september doorstromen naar de Highschool. De bouw hiervan is volop in 

gang.  

 

Er wordt enorm hard aan 

gewerkt en zoals het er nu 

uitziet zijn de eerste zes 

lokalen zeker gereed voor 

start van het schooljaar in 

september 2017. Het 

kantoor en de bibliotheek 

annex opslagruimte moeten 

dan klaar zijn, zodat alle 

materialen ook een plekje 

kunnen krijgen.  

 

Hier in Nederland zijn we al druk doende om voor de inrichting te zorgen o.a. schoolborden 

(krijtborden), kasten en andere materialen die we niet in Gambia kunnen kopen. (Als u nog 

ergens een school weet met krijtborden die vervangen moeten worden, houden wij ons van harte 

aanbevolen).  
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Op het voortgezet onderwijs krijgen de meisjes naailes. dit was een 

reden voor vele vrouwen uit het dorp om bij de school aan te kloppen 

met de vraag of zij ook naailes konden krijgen. De handwerk juf heeft 

dit opgepakt. De naaimachines uit Nederland komen dus heel goed 

van pas.  

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat er ook een 

leraren verblijf gebouwd zal worden om zoveel mogelijk leerkrachten 

van maandag tot vrijdag te herbergen. We hopen dat dit verblijf 

spoedig klaar is en de eerste leerkrachten in januari hun intrek kunnen 

nemen. Eind november is er een container uit Nederland gearriveerd, 

waarmee wij  een groot aantal goederen hebben vervoerd o.a. kasten, stoelen, tafels, bedden 

(met een behoorlijke korting gekocht bij Beter Bed) en beddengoed voor de inrichting van het 

lerarenverblijf.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is voor hen een aparte toilet/doucheruimte en een keuken gebouwd. Door het verblijf aan de 

leerkrachten aan te bieden zijn we verzekerd van hun langdurige verbintenis aan onze school. Dit 

was tot nu toe een probleem, omdat velen dagelijks ver moesten lopen over moeilijk begaanbare 

zandwegen, waardoor er soms een leerkracht afhaakte.  Omar Touray, ons schoolhoofd is blij met 

het lerarenverblijf. Het voor hem makkelijker het aantal leerkrachten op peil te houden. Onze 

sponsor, MRC-Holland Foundation, heeft niet alleen de bouw van het onderkomen van de 

leerkrachten en de Highschool gesponsord, maar ook voor een eigen watervoorziening  gezorgd.  

Hierdoor zijn we als school niet meer van de dorpsvoorziening afhankelijk, maar altijd verzekerd 

van voldoende goed water.   

 

In de container bevonden zich ook schoolmateriaal en speelgoed voor de Dippa Kunda 

kleuterschool. Dit is een kleuterschool die ook door Maladah wordt gesponsord. Voor het Gambia 

College, de Pabo van Gambia, is er een piano meegestuurd. Deze is beschikbaar gesteld door de 

PKN kerk in Maarsbergen. Door dergelijke giften proberen een school te helpen met goederen of 

lesmaterialen, die voor de scholen in Gambia onbetaalbaar zijn.  

 

We hebben de laatste maanden van diverse scholen computers gekregen, zodat we zodra de 

Highschool klaar is, enkele lokalen kunnen inrichten als computerlokaal.  

Het jaar 2016 loopt ten einde en we kunnen terugkijken op een zeer succesvol jaar.  

 

We hopen met uw hulp in 2017 op de zelfde voet te kunnen doorgaan, zodat ook dat jaar 

succesvol wordt, waarvan veel leerlingen kunnen profiteren.  

 

Rest mij namens het bestuur van Stichting Maladah Gambia, u allen goede  

feestdagen toe te wensen en een gezond en voorspoedig 2017. 

 

Henk Alberts, voorzitter 


