Maarn, 1 februari 2010

Vrienden van Maladah,
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag tussentijds informeren over de nieuwbouw in Kunkujang.
Zoals wij in de nieuwsbrief van november 2009 al hebben gemeld was de aannemer begonnen met het
gieten van 8.000 stenen zodat in het voorjaar gestart kon worden met de bouw van de 2e fase.
Met de 2e fase hopen wij een school te realiseren die uiteindelijk 10 lokalen groot wordt, genoeg voor
een peutergroep, 3 klassen kleuteronderwijs en vervolgens de klassen 1 tot en met 6.

Na het gieten hebben deze stenen enkele weken gedroogd. Door gebrek aan ander werk is in overleg
besloten niet in februari 2010 maar direct in december door te gaan met bouwen. Er is in korte tijd flinke
vooruitgang geboekt bij de bouw.
Nu zijn wij zo ver gevorderd dat de metselaars hun werk nagenoeg klaar hebben en dat de dakconstructie
en het dak geplaatst kunnen gaan worden. Wanneer deze eenmaal geplaatst zijn resteren het aanbrengen
van een stuclaag en het schilderen van de school. Als de financiëntoereikend zijn dan overwegen wij ook
om direct een mozaïekvloer te laten leggen. Gezien het werk dat er tot nu toe gedaan is verwachten wij
dat het grootste deel eind maart gereed zal zijn.
Eind april gaat er weer een delegatie naar Gambia en zij zullen bekijken welke laatste puntjes op de ‘i‘
moeten worden gezet. Begin van het nieuwe schooljaar hopen we de school dan officieel te kunnen
openen.
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Tot slot – in memoriam
Dinsdag, 19 januari 2010, bereikte ons het bericht dat Nuha Jarju, één van de metselaars (rechts op de
foto), ten gevolge van een malaria is overleden. Wat wij hebben begrepen is hij nog wel naar de kliniek in
Kubuni, het dorp naast Kunkujang, geweest maar dit heeft helaas niet meer mogen helpen.
Nuha is vanaf de besprekingen in oktober betrokken geweest bij de bouw van de tweede fase van de
school en dit schept toch een band en betrokkenheid, te meer hij uit Kubuni afkomstig was en ook heeft
geholpen bij de afwerking van het eerste fase van de school en de toiletgebouwen.
Nuha was getrouwd en had drie kleine kinderen. Wij zullen proberen het gezin de komende tijd op
gepaste wijze enige ondersteuning te bieden zodat het verlies van echtgenoot en vader hopelijk iets
verzacht kan worden.

Wij hopen u met deze korte nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben gebracht van de voortgang.
Heeft u vragen en/of opmerkingen schroom niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet namens het voltallige bestuur,
Gert Jan van Soomeren
secretaris
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