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Nieuwsbrief, november 2008 

 
Helaas konden wij dit najaar niet naar Gambia, aangezien ik een operatie moest ondergaan. 

Gelukkig hebben mijn broer Leen en zijn vrouw Ada de honneurs waar genomen, zodat ze in Gambia toch 

bezoek van de stichting kregen. Zij hebben naast hun bezoeken aan de Maladah scholen, ook de schoolfee 

betaald aan alle  andere scholen waar er door de stichting kinderen worden gesponsord. Het is erg 

belangrijk dat ook deze scholen regelmatig bezocht worden om de contacten te onder houden en te 

verifiëren of er geen kinderen verhuisd zijn. 

 

In FajiKunda loopt alles naar wens.  In mei is er een landelijke schooltoets afgenomen( min of meer 

vergelijkbaar met de Cito toets in Nederland), de school heeft ver boven het gemiddelde gescoord en het 

resultaat was het hoogste in de regio. Alle complimenten voor Edward Sesay en zijn staf. Dit geeft aan dat 

we op de goede weg zijn en dat hopen we dan ook met uw steun te kunnen handhaven. 

 

Er is wel geconstateerd dat de vloer in de gehele school vernieuwd moet worden. Nu ligt er een cementen 

vloer, maar de kwaliteit van het cement is niet wat we hier gewend zijn en er ontstaan regelmatig gaten. Dit 

geeft enorm veel stof en het is ook gevaarlijk. Er moet in de zomervakantie van 2009 een nieuwe vloer in. 

We kiezen voor deze vakantie zodat de vloer een lange droogtijd krijgt en dit de hardheid ten goede komt. 

Er komt dan een mozaïek vloer in. Dit is een cementen vloer met stukjes vloer tegel er ingelegd. Het 

verhoogt de hardheid enorm en we hebben er in Kunkujang al heel goede ervaringen mee. De kosten zijn 

wel veel hoger en komen neer op ongeveer € 6000,=  maar de duurzaamheid is ook veel langer en de extra 

kosten zeker waard.  

 

   
Veranda van de nieuwe school in Kunkujang   In de hele school is een mozaìekvloer gelegd 

 
De eerste fase van de nieuwe school in Kunkujang, 6 lokalen zijn in gebruik genomen. Het is een prachtig 

en ruim gebouw. De lokalen zijn in tegenstelling tot de andere school in de lengte achter elkaar gebouwd 

en de tussen muren zijn tot aan het dak dicht gebouwd. Hierdoor is de geluidsoverdracht zo sterk 

gereduceerd dat de leerlingen in de klassen elkaar nauwelijks horen. Ook de lokalen zijn veel ruimer 

opgezet, (10 bij 6 meter). Hierdoor staan de banken wat verder uit elkaar , dit creëert weer extra rust in de 

klas. Aan de aankleding van de lokalen moet nog wel het één en ander gedaan worden, maar dat komt wel 

in orde. 
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Een grote tegenvaller was dat de toilet ruimten nog niet klaar waren. De aannemer heeft een ongeluk gehad 

en dan komt hij maar zo enkele maanden niet opdagen en ligt de zaak ook zolang stil (real Gambian way). 

Gelukkig kon mijn broer even de puntjes op de i zetten en wordt er inmiddels weer aan de toiletten 

gewerkt. Dit bewijst echter weer eens te meer dat we de projecten met regelmaat moeten bezoeken. 

 

 
De eerste zes lokalen van de basisschool in Kunkujang zijn gereed  

 

Besturen van zo`n grote afstand is vaak lastig. Maar tot nu toe hebben we gelukkig nog geen 

onoverkomelijke problemen gehad en verloopt alles redelijk volgens plan. 

 

Op de school in FajiKunda zijn momenteel 355 leerlingen en in Kunkujang 120. In totaal  dus 475 

leerlingen. Op andere scholen worden ook nog 20 leerlingen gesponsord.  U begrijpt dat het aantal 

medewerkers hierdoor drastisch is toegenomen. 

 

Het aantal leerkrachten dat in dienst is van Maladah Gambia voor beide scholen staat op 15. 

Daarnaast is er voor elke school een bewaker/ huismeester en een schoonmaakster en hebben we ook nog 

een chauffeur die er voor zorgt dat de leerkrachten van uit SeraKunda naar Kunkujang worden gebracht. 

De financiële zaken worden door twee dames voor ons onderhouden. Dus al met al zijn er 22 medewerkers 

in dienst. Zo wordt de werkgelegenheid in Gambia gestimuleerd.  

 

Helaas hebben we weer wat problemen met de website. We hopen dat deze snel opgelost worden en weer 

continu te bereiken zijn via internet. 

 

Hoe minder overheadkosten wij hebben, des te meer geld er naar de projecten in Gambia kan. Daarom 

willen wij deze nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal gaan verspreiden onder onze sponsors en donateurs. 

Heeft u een emailadres en wilt u helpen besparen op portikosten stuur uw emailadres dan even naar: 

maladahgambia@planet.nl. U ontvangt de nieuwsbrief dan in pdf.formaat in uw elektronische postbus. 

Dank voor uw begrip en medewerking.  

 

 

Met vriendelijke groet, namens de Stichting Maladah Gambia, 

Henk Alberts, voorzitter. 
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