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Wij zijn net terug uit Gambia. 

Wegens de Corona zijn wij twee en half 

jaar niet kunnen gaan en wij waren 

dan ook heel benieuwd hoe het zou 

zijn. 

Wat ons als eerste op is gevallen is dat 

Gambia weer 10 jaar terug is in de 

tijd. 

Door de Corona is er twee jaar geen 

toerisme geweest en dat is de enige 

bron van inkomsten die ze hebben. 

Er zijn heel veel mensen zonder werk 

komen te zitten en ook de president 

werkt niet mee aan het welzijn van de 

gewone Gambiaan.

 

Met de school gaat het redelijk goed, 

het ziet er netjes uit en de leerlingen 

ogen gelukkig. 

Zeer binnenkort gaan wij boven de 

wc’s afmaken en de laatste tegels 

plaatsen zodat de bovenverdieping 

klaar is. 

Mochten wij weer geld hebben dan 

wordt ook de school helemaal 

geschilderd. 

Helaas zijn er veertig kinderen van de 

school afgegaan.

 

In Gambia is dit een heel gewoon 

verschijnsel, ze gaan verhuizen of naar 

een andere school of zelfs helemaal 

niet meer naar school. 

 

Een echte Gambiaan denkt niet aan 

morgen en nu is er natuurlijk het 

probleem dat de salarissen niet 

betaald kunnen worden. 



Wij zijn dan ook gezamenlijk gaan 

brainstormen om een wervingsplan te  

maken en de eerste stappen zijn 

genomen. 

Er is een flyer gemaakt, de school gaat 

Facebook meer gebruiken en er 

worden verschillende activiteiten 

georganiseerd voor de mensen uit de 

buurt. 

Nu maar hopen dat het vruchten 

afwerpt. 

 

Bij navraag bleek dat de laptops nu 

toch wel heel erg aan vernieuwing 

toe zijn en ook de printer is kapot. 

Mocht u nog iets voor ons hebben 

staan dan komen wij het graag 

halen. 

 

 

Omdat het wel heel erg warm was in 

Gambia hebben wij gevraagd of de 

manager, Dhr. Bubacar naar ons toe 

wilde komen i.p.v. wij naar Kwinella.  

Dat scheelde ons maar liefst twee 

dagen. 

Ook in het ziekenhuis gaat het goed, 

er zijn veel bevallingen en er is een 

nieuwe bevallingskamer gemaakt. 

 

 

Helaas is er nog lang niet genoeg geld 

binnen om de personeelswoningen te 

renoveren en het is maar heel de vraag 

of het ons gaat lukken om het geld bij 

elkaar te krijgen. 

Dit was natuurlijk een grote 

teleurstelling maar Bubacar gaat nu 

proberen om andere geldschieters te 

interesseren om mee te betalen. 

Wij zijn heel benieuwd of dit gaat 

lukken. 

Over het algemeen zijn wij heel 

tevreden terug gekomen uit Gambia. 

Mafaal heeft alles goed onder controle  

En wij zijn dan ook heel erg blij met 

hem. 

Al twaalf jaar heeft hij ons nog nooit 

teleurgesteld en de samenwerking gaat 

heel goed. 

Nu maar weer aan de slag met 

fondsen , bedrijven en andere plaatsen 

waar wij terecht kunnen voor hulp bij 

onze plannen . 
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