Beste vriend,
Afgelopen jaar heeft u een
school te gaan. Schooljaar
hopelijk start het nieuwe jaar binnenkort.

vriendje(s) geholpen om naar
2019/2020 is afgesloten. En

Graag vertellen we u hoe het afgelopen jaar is verlopen bij de Marina nursery school in Jambur te Gambia.
In Juli 2019 arriveerde de tafels en stoelen vanuit Nederland. Met kasten die gevuld waren met
lesmaterialen afkomstig uit de scholen uit Eelde.
Gestart werd ook met de renovatie van de school. Die liep in het begin moeizaam. De school had de wens
zelf de renovatie te willen uitvoeren en hadden bedacht dat wij het geld wel rechtstreeks konden geven.
Ons beleid is dat wij diensten verlenen maar geen geld geven. De werknemers bleven weg.
Daarop besloten we medewerkers buiten het dorp aan te stellen. Dat was dan ook niet de bedoeling. In
september werd de school bezocht en kwam het hoofd van het dorp langs om zijn excuses aan te bieden
voor deze houding. Alle werkzaamheden zouden weer worden opgestart. Helaas bleek dit niet het geval.
De voorzitter van de stichting in Gambia ging het gesprek aan met het schoolhoofd. Ook al stond die
tussen ons en de dorpelingen in besloot hij eieren voor zijn geld te kiezen. Hij ging voor de kinderen.
Hij begreep als geen ander dat de kinderen een nieuwe start verdienen.
De schoolwerkzaamheden werden gestart met medewerkers die niet in het dorp zelf woonden.
Zij hebben prachtig werk geleverd. De toiletten zijn geplaatst en betegeld. De balustrade is betegeld als
ook het kantoor van het schoolhoofd. Alle vloeren van de klaslokalen hebben nieuw beton gekregen.
En alles is opgeschilderd. Een gebouw had een heel slecht dak en deze is voor het regenseizoen aan
vervangen. Dit was mogelijk omdat door Corona de scholen in april dicht gingen.
Het hele jaar hebben de leerkrachten per maand salaris ontvangen. Dit is elke maand weer een feest.
Afgelopen periode hebben de leerkrachten niet gewerkt. Toch hebben we gemeend salarissen te moeten
blijven betalen. Wel is het bedrag verlaagd zodat we ook in de zomermaanden als de school zo wie zo dicht
is door kunnen blijven betalen. De leraren komen dan niet in een hele vervelende situatie. Het aankopen
van eten blijft dan mogelijk.
Niet alles is goed verlopen dit jaar. In september werd de school bezocht en hebben we het gehad om elke
dag maaltijden te gaan verzorgen aan de leerlingen. We hebben een proefdag gedraaid. Dit hebben we
gedaan omdat de bestuursleden in Gambia aangaven dat het budget niet toereikend is om hierin het hele
jaar te kunnen voorzien. De kosten bleken naar de proefdag inderdaad veel hoger te zijn. Wel zagen we dat
het werkelijk nodig is dat we dit gaan verzorgen. Ook nu blijkt dat kinderen zonder eten naar school gaan.
De proefdag zorgde er ook voor dat veel andere kinderen kwamen kijken. Zover mogelijk hebben we
iedereen voorzien van eten.
In juli hebben we alle schoolmaterialen afgestuurd. Elke leerkracht kreeg een eigen bureaustoel. Helaas
bleek na een week een inbraak plaats te vinden. Daarbij is geld meegenomen voor independence day en
een bureaustoel .

Bij deze inbraak bleef het niet. De dag dat er verf aangeleverd werd is er die nacht ook ingebroken. De verf
hebben ze niet gevonden maar wel de nieuwe waterpomp en aggregaat. De chaos in de opslag van de
hoofdmeester was extreem. Hij was verslagen. Er is melding gedaan bij de politie. Tot op heden hebben we
er niets meer van gehoord. De deur is inmiddels aangepast met drie hangsloten zodat dit hopelijk de
laatste keer was dat we bezoek hebben gekregen.
Wat ging er wel goed. Wel het allerbelangrijkste is natuurlijk blije kinderen die onderwijs krijgen!!
Deze kinderen zitten nu in een fijne klas zonder gaten in de vloer. Ze zitten droog als het regent.
Ze hebben een tafel en stoel. En er zijn materialen om mee te leren. De leraren hebben de lokalen voorzien
van tekeningen met lesmateriaal. Ze hebben flashcards om mee te werken. De kinderen kunnen gebruik
maken van het toilet. En als ze buiten spelen hebben ze nu ook speelgoed.
Een hele verandering. En je ziet aan de leerkrachten de energie om hier mee aan de slag te gaan.
Tijdens corona hebben de leerkrachten gezorgd dat grade nine hun examens hebben kunnen doen. En in
mei heeft dit voor de grade twelf plaats gevonden.
Het is afgelopen jaar niet mogelijk geweest om een vriendje een persoonlijk gezicht te geven.
Meerdere redenen zijn hiervoor aanwezig. De schaamte om de armoede is erg groot. Bang om op de foto te
komen en dan vereeuwigd op Facebook te worden is daarin een hele belangrijke.
Bij het volgende bezoek zullen we een klassenfoto maken zodat er toch een beeld gevormd wordt om de
vriendjes waar het om gaat. Verder wordt er natuurlijk elke maand een bezoek gebracht en zullen we zo
mogelijk ook af en toe onverwachts langs gaan om de school te bezoeken.
Wij willen u bedanken voor de donatie die u afgelopen jaar heeft gedaan voor uw vriendje.
Zoals u heeft kunnen lezen is het allemaal goed besteed.
Kunnen we aankomend jaar ook weer op uw steun rekenen?
Dat zou natuurlijk ontzettend fijn zijn.
Een vriendje naar school het hele jaar voor € 60,= doet u dit jaar ook weer mee?
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