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“Back from Gambia”
Aan het werk in Brikama
Aan het einde van het jaar 2018 kijken we terug op
zoveel mooie momenten! En wat een werk is er verzet
de afgelopen maanden! Modou’s 3 weken in Gambia
waren een 24/7 ervaring van werken, documenten
aanvragen, werkers aansturen, materialen zoeken,
iedereen verzorgen en betalen en radio en tvinterviews. De nieuwe grond van de ML nursery school
werd behalve actieve bouwplaats ook een sociale
ontmoetingsplek❤; soms stonden er wel 10 auto’s!
Voor de kinderen is er ook veel veranderd: Ze hebben
nu echt les op de nieuwe locatie!! De totale omheining
is klaar, de toegangspoort is gesmeed en geplaatst, het
noodgebouw met 2 klaslokalen is af, een noodtoilet is
geplaatst en de water aanvraag is gedaan (deze 150
meter moet nog gegraven worden vanaf het
dichtstbijzijnde waterpunt, maar dat wordt door
waterbedrijf NAWEC gedaan). We hebben in 3 weken
meer bereikt dan we konden dromen, fantastisch!
Via Maaike van Gambiaexperience.nl is onze school nu
ook te bezoeken in de vorm van een pure excursie,
waarbij alles ten goede komt aan de lokale mensen en
een stukje in de pot van de stichting. Kijk vooral even
op haar site wat de excursie inhoudt! (en vele andere
aan te bevelen excursies en weetjes😉)

Brikama november 2018

•

Activiteiten nieuws
De kofferbakverkoop Lelystad heeft € 140
opgebracht

• Met actie Stoofpeer € 75 opgehaald!
• Tijdens “Winter in de Vesting “ hebben
Lenneke en haar “schoffies” € 75 in de pet
verzameld🧢
• Fysio totaal Harderwijk nodigde ons dit jaar
weer uit om de praktijk in muzikale
kerstsferen te brengen en haalde hiermee
€ 205 op,bedankt aan team en musici!
• Noteer alvast:zondag 27 januari 2019! Dan
organiseren we een ML food&music event in
Wijkcentrum de Draaikom te Huizen. (Adres:
Draaikom 2) Het begint om 14uur en zonder
te veel te verklappen: het wordt bijzonder en
Gambiaans! Tickets € 5 (graag via ons van
tevoren reserveren ivm eten👌)
Nieuw noodgebouw & poort 2018
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Even voorstellen:

Dag allemaal,
Sinds vorige maand mag ik mij medebestuurslid noemen van ML
foundation en daarom wil ik mij graag even voorstellen.
Mijn naam is Monique Wijnen, 43 jaar. Ik ben alweer 23 jaar
samen met Robert en wij wonen in Uden (NB). In het dagelijkse
leven sta ik voor de klas in het basisonderwijs.
Vroeger als kind had ik al de droom om mij nuttig te gaan maken
in Afrika. “Later als ik groot ben dan…” Toen ik voor het eerst in Gambia
kwam in 2003, viel voor mij dan ook een puzzel in elkaar. Een klein handje
kriebelde over mijn blonde haren terwijl ik naar djembé muziek aan het
luisteren was op het lokale strand. Dit was voor mij de aanleiding om eens
goed na te gaan denken over de droom die ik als kind had. In 2006 ben ik
naast mijn baan de PABO gaan volgen in deeltijd om mij op deze manier
in de toekomst in te gaan zetten voor het onderwijs in Afrika. Het
kleine handje dat over mijn haar kriebelde, is inmiddels groot en studeert
aan de Amerikaanse universiteit in Gambia. Ik probeer om de 2 jaar naar
Gambia te gaan om met eigen ogen te zien hoe het met iedereen gaat.
Via een wederzijdse Gambiaanse vriend kwam ik begin september in
contact met Modou. Deze ontmoeting is het begin geweest van waar wij nu
samen staan als stichting: een groep enthousiaste mensen met een hart
voor kinderen en Gambia!

New year facts…
Leraressen ML nursery school
Zoals je hebt kunnen lezen gaan de kinderen
nu naar school op de nieuwe locatie. We
hebben nu 2 vaste leraressen die 5 dagen per
week voor de klas staan in Brikama.
Vaste € 5 sponsoren en continuïteit
Maandelijks dragen we verantwoordelijkheid
voor het salaris van de 2 leraressen, 1
security man en 1 warme schoolllunch per
week. We zijn op zoek naar ongeveer 25
sponsoren die €5 per maand willen bijdragen
hiervoor! Dit kan via

NL57 RBRB 0706 2887 93 t.a.v. ML foundation
Gambia.
Komende bouwfase
We zijn nu toe aan bouwfase 2:Het
graven/funderen/bouwen v/d school en
toiletgebouw.Daar hopen we financiële
middelen voor bij elkaar te krijgen de
komende periode.
Dankbaar
Er komen zulke gave donaties op ons pad,
waarvoor veel dank! Bijvoorbeeld:
kleding,voetballen, caps, 40 gebreide
teddybears (gemaakt door een 93-jarige
vrouw uit Engeland,een partij nieuwe
sokken/maillots en een partij schoolmeubels.
En niet te vergeten alle mensen die onze
school bezocht hebben en de kids een
onvergetelijke dag hebben bezorgd💖
Tot slot
Komende maand alle support en respect voor
het team IJsselland dat de Weissensee gaat
bestijgen op de gladde ijzers. Op
mlfoundationgambia.com kun je hun actie
steunen en volgen (op onze pagina “nieuws”)
Wij zijn sinds kort aangesloten bij
DoelShop.nl en zouden het fantastisch vinden
als steeds meer mensen online shoppen via
mlgambia.doelshop.nl; het kost niets extra!

Geef het door en meld je aan!
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