Maarn, juli 2019
Beste vrienden van Maladah,
Wat vliegt de tijd. Als u dit leest is de schoolvakantie in Gambia al begonnen. Alweer een
schooljaar voorbij. Het lijkt nog zo kortgeleden dat we gestart zijn met de highschool,
maar het tweede jaar is inmiddels alweer afgerond. Volgend jaar mei/juni hopen we de
eerste studenten af te leveren die vanaf de kleuterschool tot en met de highschool alle
leerjaren op de Maladah school hebben doorlopen. Dat wordt dus best spannend,
misschien stromen er wel studenten door naar de universiteit of het Gambia College (dat is
de leraren opleiding). We zijn benieuwd!
De kleuters en de groepen 1 en 2 van de basisschool
hebben nu een eigen plekje in de schaduw gekregen waar
ze de lunch kunnen nuttigen. Dagelijks word er een lunch
geserveerd op een mooi overdekt terras en de zandvloer is
vervangen door een mooie betegelde vloer. Het geheel is
naast de keuken gebouwd wat erg praktisch is voor de
dames die de lunch bereiden.

Afgelopen maanden moesten er weer verschillende bankjes
gerenoveerd worden. Deze dateren nog van de start van de
school en waren echt aan een opknapbeurt toe. Zij zijn
voorzien van een nieuwe zitting en een nieuw tafelblad. Het
heeft even geduurd omdat het hout, dat hiervoor gebruikt
wordt, niet voorradig was. Het wordt namelijk per schip
aangeleverd en dan moet je er snel bij zijn anders is het wachten op de volgende zending.
Het aantal leerlingen blijft door het jaar heen gestaag groeien. Momenteel zijn er al ruim
twaalfhonderd leerlingen en we verwachten voor september minimale uitbreiding van 100
leerlingen. Dit komt mede door de regionale functie die de school door het voortgezet
onderwijs en de highschool heeft. We kunnen dit gelukkig wel aan. Wel hebben we meer
sportfaciliteiten nodig want ook in het voortgezet onderwijs wordt er tweemaal in de week
gesport. Momenteel beschikken we al over twee volleybalvelden en één voetbalveld. Er
wordt aan een tweede voetbalveld gewerkt en dat moet in september bij de start van het
nieuwe schooljaar gerealiseerd zijn. Het gaat goed met de sport en twee voetbalteams,
één dames- en één herenteam, strijden deze maand voor het scholenkampioenschap.
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Onze wens is om in de toekomst ook nog een basketbalveld te realiseren. Deze sport
wordt voornamelijk op het voortgezet en de highschool beoefend. Er moet altijd iets te
wensen overblijven.
Dit jaar is de school voorzien van een beamer. Het was mogelijk deze aan te schaffen
omdat de school nu elektriciteit heeft. Het geeft veel mogelijkheden en alle groepen
hebben hier profijt van, de leerkrachten zijn er dan ook erg blij mee. Ook is er een begin
gemaakt met de aanschaf van scheikunde materialen. Er moet nog wel het een en ander
bijkomen maar de meest belangrijke proeven, die de leerlingen moeten beheersen voor
het eindexamen, kunnen ze nu oefenen. Het is fijn dat ook dit weer gelukt is en we de
leerlingen kunnen bieden wat ze nodig hebben.
De stichting wordt in Gambia vertegenwoordigd door de
‘Maladah Foundation Group’ waarmee we wekelijks, door
middel van email of mobiele telefoon, contact hebben. Deze
groep behartigt onze belangen als wij niet in Gambia zijn. De
heer Musa Mendy is voorzitter van deze groep. Hij is hoofd
van een school geweest en was in zijn vorige loopbaan vele
jaren secretaris van de Staatssecretaris van het Ministerie
van Onderwijs. In april heeft hij de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt. Dit was voor ons een mooie kans om hem te
vragen. Hij heeft namelijk een schat aan ervaring over het
reilen en zeilen van het onderwijs in Gambia, waardoor hij
voor ons van grote waarde is. Het is heel belangrijk iemand
ter plaatse te hebben die zaken voor ons kan afhandelen.
Voorheen moesten wij dat telefonisch doen wat af en toe
best problematisch was omdat de verbinding niet altijd
optimaal was. We zijn dan ook heel erg in onze nopjes met
zijn aanstelling en wensen hem hierbij veel succes.
Hierdoor gaan we versterkt, met groot vertrouwen en veel plezier het nieuwe schooljaar
2019- 2020 tegemoet.
We wensen u allen een mooie zomer en een fijne vakantie toe,
Met vriendelijke groet,
Henk Alberts, voorzitter

