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Beste vrienden van Maladah Gambia
Eind april is er in Brabant een ‘Gambia weekend’ geweest waaraan wij ook hebben deelgenomen. Het
voornemen is een overkoepelende organisatie op te zetten van Nederlandse stichtingen die op allerlei
gebied in Gambia werkzaam zijn. Dit was een vruchtbaar weekend waarin gesprekken geweest zijn met de
minister van Buitenlandse Zaken en de ambassadeur voor de Benelux van Gambia. Het is de bedoeling dat
we in Gambia één aanspreekpunt krijgen op het Ministerie van Buitenlandse Zaken om op deze manier
sneller en effectiever te kunnen werken.
In Gambia hebben we weer contact gehad met Ministerie van Onderwijs en Buitenlandse zaken om diverse
zaken door te spreken. Tijdens ons verblijf is de school in Kunkujang door een delegatie van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken van Gambia bezocht en daarmee hebben zij een indruk gekregen wat met hulp van
u allen in korte tijd gerealiseerd is.
Kunkujang Jattaya
We hebben een goed op elkaar ingewerkt team ontmoet en de school krijgt steeds meer het aanzien van
een volwaardige school. De inrichting is goed, al moet er nog wel het een en ander gebeuren. Met de start
van het nieuwe schooljaar krijgen ook alle leerlingen een nieuw schooluniform. Het voorstel is de crèche
blauw/wit geruite blouse te geven en de nursery en primary groen/wit geruite blouse. Het lerarenteam
moet nog een keuze maken welke blouse zij gaan dragen. Daarnaast gaan wij ons richten op een
schooltuintje, waarin de leerlingen zullen samenwerken met de leraren. Dit is een traditie op bijna iedere
school in Gambia die daar de mogelijkheden toe heeft.
De sportfaciliteiten worden dit jaar nog uitgebreid met twee volleybalveldjes voor de meisjes.
Er zijn vergaderingen geweest met de educatieraad, ouderraad en afvaarding van het dorp, dat is de alkallo
(burgemeester) en iedereen die maar aanwezig kon zijn. Dit gaat in diverse talen zoals Wollof , Mandinka en
Engels dus u kunt zich voorstellen dat dit enorm veel tijd in beslag neemt. Maar het is buitengewoon leuk om
mee te maken. Alle ins en outs zijn weer voor een halfjaar besproken en we hopen maar dat er geen
misverstanden zijn ontstaan, anders kun je in oktober weer opnieuw beginnen.
Gambia College
Onze leerkrachten worden in de vakanties bijgeschoold om de
bevoegdheden voor de volgende jaren te behalen. Zij gaan dan ’s
zomers 6 weken naar het Gambian College in Brikama en in de
kerst- en paasvakantie gaan ze 2 weken naar cursus. Jaarlijks
volgen ruim 4.000 studenten er in deel- en voltijd een opleiding.
Wij hebben het College bezocht en zijn behoorlijk geschrokken
toen wij de faciliteiten zagen. Men schrijft er nog op canvas
borden, het meubilair is gedateerd en er zijn maar 13
computers beschikbaar. Daarom starten wij een actie om
computers en schoolborden in te zamelen en geld om het te
verschepen. Het is van belang dat alle leerlingen, waaronder onze
eigen leerkrachten, gebruik kunnen maken van goede faciliteiten
op het College.
Momenteel doceert er een Nederlandse onderwijsdeskundige (Metsje Krol) aan het Gambia College. Zij en
enkele Nederlandse studenten hebben de school in Kunkujang bezocht.
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Zij hebben de lessen gevolgd en de boeken in de
bibliotheek ingedeeld naar klas en niveau.
Metsje zal de leerkrachten enkele dagen per maand
gaan begeleiden om lesverbeteringen aan te brengen
indien dat nodig mocht zijn. Er werd een workshop
schilderen gegeven en de leerkrachten leerden er om
gaan met diverse soorten verf. Dit zijn vakken die zij
normaliter niet kregen en juist heel erg belangrijk zijn
voor de fijne motoriek van de leerlingen. Zo komen we
steeds een stapje verder.

St. Charles Lower Basic School
Met de ouders van de leerlingen in FajiKunda is
afgesproken dat hun kinderen in september
worden overgeplaatst naar de St. Charles Lower
Basic School. Enkele kinderen gaan over naar de
St. Theresiaschool, dit in verband met een
gunstigere ligging. De contacten met de andere
school in FajiKunda worden afgebouwd. Wat
betreft de overgang naar de volgende klas heeft
dit voor u als sponsor echter geen invloed. Er is
met de scholen afgesproken dat de schoolfee
voor het komende jaar hetzelfde blijft als het
afgelopen jaar (€ 65,-). Als wij de gegevens van
de overplaatsingen
hebben, krijgen de
betreffende sponsors bericht van ons.
Tot slot
Nog een dringend verzoek aan al die mensen die onze school in Gambia bezoeken en cadeautjes meenemen
voor de door hen gesponsorde kinderen. Doe dit
alstublieft niet meer want er ontstaat zoveel
jaloezie onder de kinderen. Er zijn ook kinderen
die nooit iets krijgen en dat is erg sneu. Neem
liever voor de gehele school wat snoep (bv. lolly)
mee of stort op de rekening van Maladah een klein
bedrag, onder vermelding van “overgangskado”
zodat we voor ieder kind bij het overgangsfeest
naar de volgende klas een kleinigheidje kunnen
kopen en er geen verschil meer ontstaat. Ook als
er op school een geldbedrag wordt gegeven,
vermeld dit alstublieft dan nadrukkelijk in het
gastenboek zodat wij controle kunnen houden op
de aan te schaffen schoolbenodigdheden. Potloden,
schriften, pennen en gommetjes zijn altijd van
harte welkom. Wij hopen op uw begrip voor dit
verzoek.
Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze website en wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen,
laat het ons even weten.
U wordt een heel prettige zomervakantie gewenst,
met vriendelijke groet,
Henk Alberts, voorzitter.

