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Aktueel beleidsplan hoofdlijnen.
Mamour Secca school : Er wordt op dit ogenblik een verdiepping gebouwd met
vier lokalen, een docentenruimte, computerruimte en bijbehorend wc blok.
De lokalen worden ingericht met het meubilair dat wij begin 2019 hebben laten
verschepen.
Voor zeven kinderen wordt er nog een sponsor gezocht omdat de ouders het
schoolgeld van 200 euro niet zelf kunnen betalen.
Wij denken mee met de leiding van de school hoe wij er voor kunnen zorgen dat
de school meer publiciteit krijgt en dus beter gevonden kan worden door de
ouders als zij een school moeten kiezen voor hun kind.
In 2020 gaan wij het schoolplein opknappen en de daken van de kleuterschool
vernieuwen.
Begin 2020 zullen wij ook een watertank laten plaatsen zodat de school een
betere waterdruk krijgt.
Twee grote meisjes die worden gesponsord komen dit jaar van de Daddy
Jobeschool, dit zijn de eerste kinderen die wij ooit hebben kunnen helpen met
een sponsor.
Wij gaan bespreken met de meisjes en hun ouder wat er nu voor plannen zijn en
zullen proberen hun te helpen hun plannen te realiseren.
Kliniek Kwinella: Wij zijn bijna klaar met de aanleg en inrichting van een mannen
zaal in het ziekenhuis.
Het zaaltje bied plaats aan zes mannen, er is ook een wc en douche aangelegd .
Dit jaar worden er plannen gemaakt en uitgewerkt om de personeelswoningen
helemaal op te knappen en aan te passen incl. de douche, wc en de keuken.
Dit project gaan wij realiseren samen met Stichting Wilde Ganzen uit Nederland.
Voor dit plan is er een Gambiaans bestuur bijeengezocht, Makoy Gambia, dit
jaar zullen wij nauw gaan samenwerken.
Gerrit Lamboo zit in dit bestuur voor ondersteuning vanuit Nederland.
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