
Vrienden van Maladah,                                                                                                      Maarn, juli 2022 

Eindelijk weer een nieuwsbrief met “hot” nieuws uit Gambia, want na een langdurige periode door 
Corona waarin we geen bezoek konden brengen aan Gambia ( laatste bezoek ruim twee en een half 
jaar geleden) zijn we nu eindelijk weer naar de school in Kunkujang geweest. Helaas niet in een 
gunstige periode qua weer want in juni begint het regenseizoen in Gambia. We hebben dan ook hele 
heftige regens meegemaakt, zelfs zo erg dat de school één dag niet te bereiken was doordat de 
zandwegen door de regen niet te berijden waren.  Maar ondanks dat hebben we een goede tijd 
gehad en veel kunnen doen. Het was zeker nodig weer een bezoek te brengen, er moest veel 
geregeld worden o.a. onderhoud aan de gebouwen. De kleuter- en basisschool moeten in de 
zomervakantie opnieuw geschilderd worden, tevens moet het dak voorzien worden van nieuwe 
golfplaten. De dakbedekking dateert nog uit de bouw van de eerste fase welke in 2008 is klaar 
gekomen. De platen worden met spijkers vast gezet, men had in die tijd nog geen spijkers met een 
rubber ring zoals nu, daardoor ontstaan er rond de spijkers roestplekken welke weer lekkage 
veroorzaken. Hopelijk is dat met het nieuwe materiaal verleden tijd. Voor de basis- en kleuterschool 
moeten er extra toiletten bijgebouwd worden. Het aantal leerlingen groeit momenteel behoorlijk 
snel ( 1006 leerlingen) en daardoor is het huidige aantal toiletten niet voldoende. Al met al is er de 
komende zomervakantie weer heel veel werk te verzetten want deze werkzaamheden kunnen alleen 
uitgevoerd worden tijdens vakanties. Gelukkig kunnen we het werk door lokale timmerlieden, 
metselaars en loodgieters uit laten voeren. Het voordeel is dat men dicht bij school woont en we dus 
minder last hebben van de regen periode waardoor de wegen naar school soms onbegaanbaar zijn.  
Ook moest de auto waarmee de leerkrachten dagelijks van de stad naar Kunkujang pendelen 
vervangen worden, de auto heeft ons ruim 10 jaar gediend en gaat nu met pensioen. Het is niet zo 
gemakkelijk een andere auto te kopen. Je kunt niet zoals hier naar een dealer om een geschikte auto 
te kopen, nee je moet gewoon enkele dagen rond rijden totdat je enkele geschikte auto`s vindt en 
een keuze kunt maken. Gelukkig hebben we een goede ingevoerde auto uit Europa gevonden, een 
bestelbus weleens waar, maar dat is in Gambia geen probleem, er werden ramen in gemaakt en 
banken in geplaatst, opnieuw gespoten, en is dan geschikt voor personen vervoer. Een busje heeft 
een veel sterker onderstel dan een gewone personen auto en dat is voor de wegen daar heel gunstig 
want de auto`s hebben op de zandwegen met vele kuilen nogal wat te lijden. De werkzaam heden 
zijn uitgevoerd terwijl wij in Gambia waren en de auto ziet er echt piekfijn uit. We hopen er weer 
veel kilometers mee te kunnen maken en er heel lang plezier van te hebben.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Afgelopen maanden is er gewerkt aan de watervoorziening. Door de droogte en daardoor een lagere 
waterstand moest de waterput enkele meters verdiept worden, ook is er een nieuw reservoir voor 
5000 liter water geplaatst en komt de watervoorziening nu hopelijk niet meer in gevaar.  
 

                                                        
 
Doordat we zo lang niet geweest zijn moeten veel werkzaamheden tegelijkertijd aangepakt worden. 
Dat betekent een behoorlijke aanslag op ons budget, maar mede door uw hulp en steun kunnen we 
al deze werkzaamheden gelukkig uitvoeren. Gambia is financieel voor een groot gedeelte afhankelijk 
van het toerisme, dat is door Corona enkele jaren nagenoeg stil komen te liggen, hierdoor ontstaan 
er op diverse ministeries financiële problemen, ook op het Ministerie van onderwijs. Men had 
toegezegd de leerboeken voor groep 3, 4 en 5 beschikbaar te stellen maar helaas is dat door gebrek 
aan middelen niet doorgegaan. Wij hebben daarom zelf voor deze groepen nieuwe boeken gekocht. 
De leerlingen kunnen daarmee in september toch weer van start. 
 

Dit jaar is er weer een nieuw schoolhoofd voor basis-en kleuterschool aangesteld,  
Dhr. Jali Tumani Soho. Dhr. Soho (zie foto) heeft vele jaren ervaring als adjunct hoofd en gaat nu onze 
school leiden. Hij is 50 jaar jong en we hopen dat hij hier tot aan zijn pensioen kan blijven.   
De onkosten voor het voortgezet onderwijs en de highschool vielen dit jaar gelukkig erg mee, alleen 
is de kopieermachine van enkele nieuwe onderdelen voorzien en hebben we voor het 
computerlokaal een nieuwe beamer meegenomen aangezien die niet te koop is in Gambia. Toen wij 
op school aankwamen waren de examens weer volop begonnen, zowel de school- als landelijke 
examens. Hopelijk is de school weer net zo succesvol als vorig jaar toen alle leerlingen van het 
voortgezet en hoger onderwijs zijn geslaagd. Er was vorig jaar één leerling met de hoogste landelijke 
score, deze jongen wordt nu financieel gesteund door de Trust Bank in Gambia en kan daardoor een 
opleiding volgen aan de universiteit in Brikama. Laten we hopen dat de resultaten dit jaar ook weer 
zo goed zijn en we misschien weer een kandidaat hebben voor een opleiding aan de universiteit. 
Daarvoor doen we dit uiteindelijk met z`n allen. 
 
Mede namens het bestuur van Stichting Maladah, wens ik u allen een hele fijne zomer! 
 

Met vriendelijke groet, 

Henk Alberts, voorzitter.  


