
                                 Schoolverslag Peter en Gerda

In November zijn we weer voor 2 weken naar Gambia geweest, en wij genieten hier altijd 
met volle teugen van.

Met de gift die we van stichting  “Allekinderennaarschool.nl” gekregen hebben, zijn nu in 
totaal 8 startende kinderen gesponsord.

Deze kinderen gaan we zeker 6 jaar volgen en hiervoor het schoolgeld betalen.

Mamadou Bah.   Bakau.    Hij is 8 jaar en 
gaat ruim een jaar naar school, hij doet 
het erg goed en heeft goede resultaten.
Omdat hij al vrij oud was toen hij begon, 
heeft hij, het afgelopen jaar, 2 jaar 
nursery school doorlopen en haalt zo zijn 
leeftijdsgenootjes in, vooral ook door zijn 
hele goede resultaten en leergierigheid.           

Sonkoding Jardu       Talakoto            
Meisje van 6 jaar die nog nooit naar 
school is geweest, haar vader is 
onderhoudsman bij het banjullunding 
ziekenhuis, en verdient zo weinig dat hij 
amper kan rond komen. Ook is in de 
regentijd zijn huis gedeeltelijk ingestort 
waardoor hij elk weekend aan zijn huis 
bouwt.

          

Bubacarr Bah              Lamin              
Jongetje van 4 jaar met een jonge 
moeder maar een oude vader die alle 
eindjes aan elkaar knoopt ,ook dit huisje 
is gedeeltelijk in de regentijd in gezakt. 
Het jongetje was zo blij dat hij naar 
school mocht, hij straalde gewoon. 

          

Maimuna Manjang   Banjulunding  Meisje 
van 4 jaar van een hardwerkende vader 
die weinig verdient, mede door scholing 
gebrek. Dit wilt hij niet zijn kinderen aan 
doen dus riep hij onze hulp in, via onze 
Amadou.

         

Regin  Kua .                 Bakau.               
Meisje van 4 jaar die grotendeels wordt 
opgevoed door haar oma, haar moeder 
staat hele dagen op de Serrekunda 
markt groente te verkopen. Zij heeft een 
geestelijk gehandicapt broertje iets 
ouder dan haar, en mede daardoor is de 

vader weggelopen waardoor er erge 
armoede is.



         

Serra Jallow .              Bakau.               
Meisje van 4 jaar die voorbestemd was 
om op straat haar opvoeding te krijgen, 
en is door Amadou opgemerkt. Bij haar 
thuis stond niets in huis alleen een paar 
kistjes waar we op mochten zitten.

          

Mumamed Touray.   Serrekunda.      
Jongetje van 4 jaar, door langdurige 
werkeloosheid van zijn vader kan hij niet 
naar school. Hij is door Amadou 
opgemerkt, waardoor hij nu op school zit.

          

Mumadou Cham.      Bakau.          
Jongetje van 5 jaar die we in de 
kerkdienst in Bakau tegen kwamen, we 
raakte na de dienst in gesprek en zo zijn 
we bij hun thuis belandt. Daar was het 
erg armoedig en toen bekende ze dat er 
geen geld was om de jongen naar school 
te laten gaan.

          

Verder hebben we natuurlijk onze schoolkinderen die we al jaren sponsoren, dit zijn er 13, 
ook weer bezocht en hun schoolgeld betaald. We hebben de resultaten bekeken, ze doen 

het allemaal heel goed. Namens deze kinderen/jonge mensen, hartelijk dank aan de 
sponsorouders.

In totaal sponsoren we nu 21 schoolkinderen, en dat is best veel. 

Yusupa Saho.   Serrekunda.    Doet de 
hotel manager opleiding en hoopt over 
1,5 jaar af te studeren en kan dan in de 
toeristen sector starten, wat een goede 
toekomst heeft want dat is een hard 
groeiende bron van inkomen.

             



Adama Cham.   Banjul .    Dit vrolijk 
meisje volgen we al van 2009 en ze zit 
nu in grade 11, ze heeft goede cijfers en 
hoopt volgend jaar deze school af te 
ronden.

              

Ebrime Jobe.   Bakau kanifing.  Deze 
jongen volgt de elektrisch technische 
opleiding en hoopt later, samen met zijn 
vader, een Electro technisch bedrijf op te 
zetten. Hier zit hij trots bij een wafelijzer 
die hij in elkaar heeft gezet

Aminetta Jallow.   Bakau.  Deze stoere 
meid van 5 jaar zit voor het 2e jaar op de 
Nurseryschool en doet erg haar best om 
volgend jaar naar grade 1 van het basis 
onderwijs te gaan. Haar vader is al lange 
tijd werkeloos en de armoede slaat daar 
toe, vorig jaar konden we nog thuis 
zitten op een soort bank, nu stonden er 
een paar houten kistjes.

Haddijato  Sowe. Bakau.   Meisje van 
6 jaar gaat met plezier naar school en 
doet het daardoor erg goed, elk jaar 
krijgt ze van haar sponsorouders een 
katootje die ze snel uitpakt en vol trots 
aan haar ouders toont.

Isatou Jallow.  Bakau.     Deze jonge 
vrouw is met haar 23 jaar de oudste van 
de sponsorkinderen.   Zij doet een 
universitaire opleiding en hoopt, als ze 
klaar is, een goede baan als accountant 
aan de haak te slaan en dat hopen wij 
natuurlijk ook. ( voor allemaal)

               

Zo zijn er nog 7 kinderen die de volgende keer een foto en omschrijving krijgen.



We hebben zodoende heel wat scholen gezien, omdat we het schoolgeld altijd op de 
school zelf betalen. Zo weten we zeker dat ze naar school kunnen en gaan.

Wij hebben een mooie tijd gehad in Gambia, veel liefde uitgedeeld maar ook heel veel 
armoede gezien.

Hartelijke groet
                       Gerda & Peter Berk
                                                    Correspondent  van ST steun en opbouw Gambia 
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