April 2011
Beste vrienden van Maladah Gambia,
De eerste nieuwsbrief voor 2011 is weer een
feit. We zijn alweer een kwartaal in het
nieuwe jaar onderweg en hebben al weer de
nodige dingen meegemaakt. Zo werden wij
eind 2011 werden wij door de firma O & I uit
Utrecht blij verrast met de mededeling dat zij
ons ook in 2011 wilden ondersteunen.
Klanten van O&I ontvingen een kalender
geheel gewijd aan de kinderen in
Gambia.
Eind maart zijn wij weer thuis gekomen na een verblijf van 3 weken in Gambia. De
weersomstandigheden waren ideaal voor ons. Niet te warm overdag en heerlijk koel in de
avonden en nachten. Alleen bij de school in Kunkujang in het binnenland is het
aanmerkelijk warmer dan aan de kust waar wij verbleven.
Het gaat goed met de school, de docenten en
de leerlingen. Op dit moment komen er
dagelijks al ruim 250 kinderen naar de school.
De groei brengt met zich mee dat we ook voor
voldoende leerkrachten moeten zorgen. Wij
vinden dat etnische achtergrond en
geloofsovertuiging voor het onderwijs aan de
kinderen geen obstakel mag zijn om te leren
lezen, schrijven en rekenen, iedereen is
welkom. Daarom willen wij dat de docenten
van diverse ´pluimage´ zijn om een
evenwichtige balans op school te creëren waar
ieder kind zich op zijn of haar gemak voelt.
Op zaterdag 12 maart zijn we met 30 kinderen ,
de leerkrachten en enkele ouders naar het
plaatsje Gunjur geweest voor de viering van
Independence Day (in 1965 werd Gambia
onafhankelijk van Groot Brittanië) waarvoor
onze school was uitgenodigd. ‘s Morgens om 8
uur zijn we bij de school vertrokken met 2
minibusjes en de landrover. Na anderhalf uur
rijden kwamen we aan in Gunjur. Op een heel
groot terrein naast een school werd het feest
gevierd. Wat in Gambia heel belangrijk is, is
eten, dus allereerst werd het meegebrachte

ontbijt, stokbrood en een prutje dat in grote schalen zat opgegeten. De ochtend werd
gebruikt voor de voorbereidingen voor het defilé waar 96 scholen aan mee deden. In de
loop van de dag kwam er een militaire kapel voor de muzikale opluistering en voor de
beveiliging een leger mini soldaatjes. Om een uur arriveerde de kinderen als president
met zijn ministers. Het defilé van 3 duizend kinderen werd door de mini president en zijn
ministers afgenomen. Na het defilé hield de ‘eendags’ president een toespraak.
Gelukkig waren er open tenten rond het terrein gezet met plastic stoelen zodat we uit de
zon konden zitten .
Tot slot was er een uitgebreide lunch die tijdens het defilé door de moeders van elke
school in grote kookpotten op houtvuurtjes klaar was klaargemaakt.
Het was een leuke dag en voor de kinderen een feest,limonade, snoep en lekker eten
met vlees en vis krijgen ze niet elke dag.
De weken hebben wij veel kunnen doen.
Met Baboucar John, het hoofd van de
school hebben wij, naast gesprekken
over de dagelijkse kleine
beslommeringen rond de school, een
inventarisatie gemaakt van
noodzakelijke zaken. Omdat alle 10
lokalen nu voltooid zijn willen wij ook het
resterende schoolmateriaal gaan
aanschaffen.
Zo hebben wij onder andere nog ruim
100 schoolbanken nodig, toch weer goed
voor een investering van ruim € 4600.
Dankzij een grandioze gift van Stichting Onésimus, een stichting van de Mateboer Groep
uit Kampen, kunnen wij de aanschaf hiervan realiseren. Wij zijn ook achter schoolboeken
aangegaan zodat deze vanaf het nieuwe schooljaar gebruikt kunnen worden. Een gift van
de Rabobank Foundation maakt het ons mogelijk deze schoolboeken aan te schaffen.
Onze dochter Marjon tipte ons dat een oud-studiegenote van haar, Metsje Krol, sinds
januari van dit jaar voor een periode van 3 jaar in Gambia woont. Metsje is lerares op
Hogeschool Windesheim, gaat in Gambia les geven aan studenten en Nederlandse Pabostudenten die in Gambia stage lopen begeleiden. Wij hebben Metsje in Gambia ontmoet
en zijn met haar naar onze school in Kunkujang geweest. Daar heeft zij kennis gemaakt
met de docenten, kinderen en de school. Zij was al op ruim 30 scholen wezen kijken
maar kon niet anders zeggen dan het de mooiste school was die zij tot dan toe gezien
had. Zij heeft direct al wat tips gegeven zoals het aanleggen van een schooltuintje om
kinderen ook andere vaardigheden mee te geven. Daarnaast is de ervaring dat moeders
ook actief deel gaan nemen aan schoolactiviteiten. Wij zijn nu met Metsje in gesprek om
te kijken of zij ons de komende jaren op educatief kan helpen om het onderwijs op een
hoger peil te brengen.
In mei gaan Henk, Marian en Gert Jan naar Gambia en zullen u wederom op de hoogte
brengen van de ontwikkelingen in Gambia.
Met groet, Leen en Ada Alberts

