Nieuwsbrief Stichting Steun en Opbouw Gambia december 2021
Wat is het al lang geleden dat we zelf naar Gambia zijn geweest, iedereen begrijpt waarom.
Het leven is er nu heel zwaar, er zijn bijna geen toeristen en daar zijn de mensen aan de kust afhankelijk
van.
In Sami Madina gaat alles volgens plan.
De renovatie van de Basic Cycle School Sami Pachonki is klaar. Ook zijn er tafels, stoeltjes en bankjes
gemaakt, de lokale bevolking heeft hier hard aan meegewerkt. Er is zelfs een schommel gemaakt voor op de
speelplaats. Iedereen is trots en blij.
We sparen nu voor de verdere inrichting van de klaslokalen.
Zo gauw het mogelijk is om weer zelf naar Gambia te gaan, zullen we zeker ook weer de medische post
bezoeken, die we daar in 2016/2017 gebouwd hebben. Volgens de rapporten die we regelmatig ontvangen
gaat het goed. Het leven daar is zo anders dan aan de kust. Hier komen nooit toeristen. Ze voorzien in hun
eigen onderhoud door het houden van wat vee en op het land te werken. Heel weinig allemaal, de mensen
zijn er dan ook erg arm. De kinderen hoeven er ook geen schooluniform te dragen omdat daar geen geld
voor is.
Daarom is het zo belangrijk dat deze mensen geholpen worden met scholing en gezondheid.
We willen “de Wilde Ganzen”, sponsors en verder iedereen die op welke manier dan ook heeft geholpen om
dit allemaal te realiseren, hartelijk danken. Zonder al die hulp was dit niet tot stand gekomen.
We kijken met dankbaarheid terug en hebben vertrouwen in het nieuwe jaar.

Nursery school voor en na de renovatie.

De lokale jeugd heeft geholpen met het opknappen van de oude meubeltjes en met het maken van de
nieuwe bankjes.

Nieuwe schoolmeubeltjes

Nieuw lokaal met de nieuwe stoeltjes

Installeren van de waterpomp

Bent u nog op zoek naar een leuk cadeautje voor de feestdagen, Hannie heeft spulletjes
uit Gambia te koop. Telnr: 0118 58 60 25
We willen U allemaal goede feestdagen en een gezond en gelukkig 2022 toewensen.
Voor meer informatie zie onze website: www.stichtinggambia.nl
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