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“Back to school”
Bouwgrond

In Gambia

In januari/februari waren we in Gambia met als
hoofddoel: het aankopen van de grond waar de nieuwe
“ML Nursery school Brikama” gebouwd gaat worden.
Wat hadden we daar naar toegeleefd en -gewerkt met
al jullie hulp d.m.v. giften, presentaties, concerten en
creatieve inbreng! Het resultaat is een prachtige lap
grond in Brikama, 2 straten van de huidige leslocatie.

• Zijn er al 2800 stenen gebakken

Sinds die week van vergelijken, onderhandelen,
vergaderen en goedkeuring van de community oudste
is er veel in gang gezet; zowel in Nederland als ook in
Gambia!

• Is het nu regenseizoen (juni t/m sept),daarna
starten de scholen weer.

• Woont Saikou, onze intermediair naar de
lokale gemeenschap toe. Dmv regelmatig
contact met hem kunnen wij veel dingen op
afstand regelen en overleggen met de
dorpsoudsten.

•
•

De nieuwe locatie, ongeveer 40 x 25 m

In NL
•
•
•

Hebben we een zomer met leuke sponsor
acties mogen beleven
Hebben we een vernieuwde website met
meer geur, kleur & backgrounds
Zijn we begonnen met het verkopen van
Gambiaanse handgemaakte producten. Op
deze manier brengen we een stukje Afrika
naar NL en we kopen het in bij mensen
waarvan we weten dat ze het hard nodig
hebben.
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Opbrengsten zomer acties
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Aandachtspunten voor nu
Sponsoren
We hebben (nog) geen vaste sponsoren of
bedrijven die ons financieel kunnen
ondersteunen. Elke tip of hulp is welkom!
Presentaties
We zouden het leuk vinden op meer scholen
en bedrijven te komen, om daar een
presentatie van de stichting te geven. Wil je
ons zo veel mogelijk aanbevelen?

RAV IJsselland

• RAV IJsselland & kids basisschool
“de Driester” haalden tijdens 1
nacht op school €640 op.
• Camping ’t Reestdal en hun Kid’s
Club maakten onze 2 Gambiaanse
markten tot een succes, de
opbrengst was €330.
• Onze actie “Schoolbag Brikama
2018” leverde 7 gevulde rugtasjes
op en 35 tasjes met pen,
drinkbeker en jojo (met dank aan
de Gemeente Apeldoorn)

Afrikaanse markt
We staan zo nu en dan op een evenement
met Gambiaanse producten
(sleutelhangers,sandpaintings,keycords,sierad
en etc) maar dit kan ook op uitnodiging op
jouw evenement of vereniging bijv?! We
kunnen ook djembe workshops of shows
verzorgen daarbij.
Uitbreiden bestuur
We zijn op zoek naar mensen die mee willen
denken als bestuurslid, zodat we kring en
verscheidenheid steeds groter wordt.
Interesse?

ML Nursery school Brikama
Na het regenseizoen kunnen we weer aan
de slag in Brikama en dit is de “to do list”:
✓

Omheining van de grond realiseren,
te beginnen met de 2800 stenen

✓

Billboard plaatsen op de bouwgrond
en op de weg naar Brikama, om zo de
school en de stichting aldaar meer
zichtbaar te maken

✓

Noodlokaal neerzetten zodat de
lessen al kunnen starten daar (kosten
circa €300)

✓

Officiële registatie en afmetingen van
“ML Nursery school Gambia”
vastleggen

✓

Voorbereiden toegangspoort (kosten
circa €700 incl.pilaren en plaatsen)

Contact gegevens
ML foundation Gambia
Rekening nr: NL57 RBRB 0706 2887 93
KvK nr: 68150849
ANBI: RSIN/fiscaal nummer: 8573.22.382
Email: mlfoundationgambia@gmail.com
Telefoon: 0558433481
Website: mlfoundationgambia.com

Ontzettend veel dank voor alle support, hulp & aandacht tot zover!! ML♥

