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Vrienden van Maladah, 

 

Het was weer een bijzonder enerverende reis. Een reis met vele hoogtepunten. We hebben 

twee bruiloften meegemaakt, welke gepaard gingen met heel veel Afrikaanse dans en 

muziek. Hoe harder hoe mooier maar wel heel bijzonder om mee te maken. We hebben niet 

alleen gefeest, maar ook veel werkzaamheden kunnen verrichten. 

 

Zoals u weet, krijgen de leerlingen een lunch op school. Deze werd bereid in een wel zeer 

primitieve keuken welke bestond uit enkele palen afgedekt met golfplaten, niet echt geschikt 

om een maaltijd te bereiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu komt er een heuse keuken voor in de plaats, gedeeltelijk betegeld en met  een aanrecht 

en stromend water. De keuken is voorzien van twee stookplaatsen waarop gekookt kan 

worden en twee bergruimten waar de voedselvoorraden, zoals rijst, graan, cousse en kruiden 

goed en op een hygiënische manier bewaard kunnen worden.  

 

De dames die dagelijks koken zijn er heel erg blij mee omdat de manier van werken hierdoor 

ook enorm verbetert, ze doen hun werk dan ook met veel plezier. 

 

We hebben weer diverse vergaderingen gehouden met o.a. de in november geïnstalleerde 

Maladah Foundation Group en met de staatssecretaris van Educatie, de heer Baboucarr Bouy. 

Met de staatssecretaris zijn we tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen. Dit houdt in 

dat het ministerie van Educatie, Maladah gaat ondersteunen. Er is een contract in de maak, 

het Memorandum Of Understanding. Hierin worden de verschillende aspecten van de  

samenwerking vastgelegd, waaronder het opzetten van voortgezet onderwijs op de 

Maladahschool. 
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Zoals het er nu naar uitziet kunnen we dan ook zeker in september starten met het driejarige 

voortgezet onderwijs . Dit wordt een enorme verbetering voor de dorpen waar onze 

leerlingen vandaan komen. Tot nu toe moeten zij zeker 8 tot 10 kilometer lopen om 

voortgezet onderwijs te kunnen volgen. U kunt zich voorstellen hoe blij de kinderen zijn dat 

ze nu in hun eigen  dorp naar school kunnen. 

 

De eerste groep leerlingen die nu van de basisschool komt kan direct doorstromen naar 

groep 7  en dan groeien we met deze groep door  naar groep 8 en 9. Al met al wordt het wel 

een heel complete school. 

 

Het afgelopen schooljaar konden we  de noodlijdende Dippa Kunda school (een school in een 

achterstandswijk) helpen door het gedeeltelijk betalen van de salarissen waardoor de school 

kan blijven functioneren. Het bestuur is daar erg dankbaar voor want het is van groot belang 

dat ook deze school blijft bestaan. 

 

Op de Sanchaba School heeft Maladah toegezegd een honderdtal bankjes te laten renoveren. 

Van deze bankjes ontbrak het zitgedeelte, het schrijfblad of beide. En dat is nu niet bepaald 

prettig voor de leerlingen om zo de les te volgen en hun werk te maken.  

Voordat we uit Gambia vertrokken was het grootste gedeelte al gerepareerd en kunnen de 

leerlingen weer prettig zitten en hun lessen maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al met al was het weer een zeer succesvolle reis, en keerden wij voldaan huiswaarts. 

 

Wij hopen dat u mede dankzij deze nieuwsbrief kunt zien dat uw bijdragen en donaties in 

Gambia goed besteed worden, we zijn u allen dan ook heel erg dankbaar voor uw steun in 

welke vorm dan ook. 

 

Ik wens u allen een heel prettige vakantie. 

 

Met vriendelijke groet namens Maladah Gambia, 

Henk Alberts, voorzitter.  

 

 


