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Wij zijn blij u hierbij de elfde nieuwsbrief aan te kunnen bieden. Wij hopen dit met enige regelmaat te
2018
gaan doen zodat u naast Facebook en de website (www.staphorsthelptgambia.nl
) ook persoonlijk
wordt geïnformeerd.
Ons doel
Onze stichting is opgericht in november 2014. Het doel dat wij hebben is een bestaande school in
Wellingara, Gambia, uitbreiden met 8 lokalen. De naam van de school: Reach Education Centre.
De directrice is mevrouw Patience Jatta. Om te kijken hoe de bouw verloopt gaan bestuursleden
regelmatig naar Gambia, de bestuursleden en vrijwilligers betalen zelf de volledige kosten van deze reis.

Patience met een deel van de kinderen.

De kinderen voor de school tijdens het speelkwartier.

We hebben ons doel gehaald! Maar zijn nog niet helemaal klaar.
In oktober 2019 is de school officieel geopend… de 8 lokalen zijn klaar! Maar het is nog niet af. Er krijgen
ruim 730 kinderen hoog gekwalificeerd onderwijs met betrokken leerkrachten. Totaal werken er 40
mensen. Er zijn een aantal noodzakelijke zaken die nog opgepakt moeten worden.
Bijvoorbeeld: in een tweetal oude
leslokalen is een lemen vloer
aanwezig. I.v.m. veiligheid en
volksgezondheid is het gewenst om
een tegelvloer aan te brengen en in
een viertal leslokalen is de akoestiek
onvoldoende.
Tenslotte is het realiseren van een
ruimte voor kinder/peuter opvang
nodig alsmede een
vergader/directiewoning. De stichting
heeft uw steun hiervoor nodig.

De naam van het schoolgebouw waarin de acht leslokalen
zich bevinden.
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Corona
We leven nu wereldwijd in een enorme crisis. De Corona virus heeft ons allemaal in de macht. Ook in
Gambia heeft dit gevolgen. Het toerisme is ingezakt. Vele mensen hebben daardoor nu geen inkomen.
Mensen hebben bijna niets meer te eten. De scholen zijn ook gesloten. Dat geldt ook voor de school in
Wellingara. Wel wordt er door een aantal mensen diverse klusjes verricht zoals: onderhoud en
schilderwerk en een verbouw van het kantoortje. De lessen op de school startten medio okktober weer.
De leerkrachten en de kinderen verlangen om weer naar school te gaan. Dat is een goed teken. Ook zal
er een kleine kindercreche gestart worden. De onderwijzers doen hun werk met enthousiasme en grote
betrokkenheid. De school verricht een uitstekende functie in de omgeving. Alle reden tot dankbaarheid.
De stichting zet nog even door om de laatste puntjes op de i te zetten.

De laatste schooldag. Op de foto nemen de leerkrachten afscheid van elkaar en wensen ze elkaar een
goede vakantie en gezondheid toe.
Op het terrein naast de Staphorster school staat ook een kerkgebouw. In de afgelopen jaren is de kerk
gegroeid van een tiental bezoekers naar ruim honderd bezoekers. De school en de kerk vullen elkaar
goed aan. Veel ouders gaan ook naar de kerkdiensten. Op de onderstaande foto de kerkdienst.

Een volle kerkzaal op een zondagochtend. Kerk en school bij elkaar.
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Financiën
De stichting heeft € 92.250 aan de school in Gambia besteed.
Van dit bedrag zijn er 8 klaslokalen gebouwd en zijn alle lokalen voorzien van meubels.
Op onze site (www.staphorsthelptgambia.nl) zijn de financiële jaarverslagen te bekijken.
Voor de genoemde verbeteringen van de bestaande leslokalen en de uitbreiding is nog geld nodig. De
bouwkosten worden geraamd op ruim € 32.500,- Momenteel heeft de stichting € 12.500,. in kas. Dat
betekent dat we nog ruim € 20.000,- nodig hebben. Met andere woorden we hebben u nog nodig.
Mogen we rekenen op uw steun?

Verkoopactiviteiten 2020
De verkoopactiviteiten zijn er nagenoeg niet geweest. In verband met de Corona crises zijn alle markten
en evenementen niet doorgegaan. Wel heeft er particuliere verkoop plaats gevonden. Bij Jenn in
Staphorst, op verkooppunten in de provincie Groningen. Daarnaast waren bij diverse tankstations van
Hoofdsponsor Oosterveen ook kniepertjes te koop. Dat betekent dat we veel minder inkomsten zullen
hebben.

Wie dat wil kan ook kniepertjes bestellen door te mailen naar
info@staphorsthelptgambia.nl of contact opnemen met Auktje Alssema.
Tel 0522-463900.

Stichting Staphorst helpt Gambia
Sperwer 42
7951 MG Staphorst
Bank: NL42RABO0300643233
Kamer van koophandel: 61910562
RSIN: 864544276
mail: info@staphorsthelptgambia.nl
tel: 06 4099 3305 (Hennie Bos, secretaris)

Bestuursleden. Staand: Roelof Stapel, Auktje Alssema.
Zittend: Hendrika Harmanny en Henny Bos
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Onze hoofdsponsor:

Overige sponsoren:
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