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Wij zijn blij u hierbij de veertiende nieuwsbrief aan te kunnen bieden. Wij hopen dit met enige 

regelmaat te 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. Het 
gebouw heeft als naam Staphorst Block. 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.  

De naam van de school in Gambia                    De schoolbus die kinderen naar school brengt                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
De school is weer gegroeid met enthousiaste kinderen 
In oktober zijn de bestuursleden Auktje Alssema en Henny Bos naar Gambia geweest en hebben het 
project bezocht. Ze waren blij verrast. Alle beschikbare ruimten in de school worden benut. Er krijgen nu 
bijna 1100 kinderen van 4 tot 14 jaar les. De school heeft nu ook een schoolbus ter beschikking. 
Daarmee worden de kinderen opgehaald en weer thuis gebracht. Enkele families uit Duitsland hebben 
gezorgd voor die bus. Ook verbouwing  van de kindercrèche is gereed.  Er gaan nu ruim 30 kinderen naar 

de crèche. Ze krijgen 
spelenderwijs onderwijs en 
gericht op hun leeftijd.  
Daarmee wordt de basis 
gelegd voor een goede 
ontwikkeling van de kinderen 
voor hun levensloop. De 
kansen op werk worden 
aanzienlijk vergroot het land 
maakt dan ook een goede 
ontwikkeling door. De 
armoede wordt bestreden.  
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Maar…….. de verrassing was enorm toen ze geconfronteerd werden met de bouw van de school met 
een vervolg opleiding. De WEC organisatie en een particulier uit Zuid-Korea hebben geld beschikbaar 
gesteld voor de bouw van een middelbare/hogere school. Deze school telt 12 klassen. Men kan nu van 
de basisschool, naar de middelbare/hogere school. Dit staat allemaal onder leiding van de familie Jetta. 
Ons project heeft er voor gezorgd dat er een enorme vliegwiel is ontstaan. Het bestuur is erg blij en 
dankbaar dat dit allemaal mogelijk is. Er is dus een uitstekende keuze gemaakt voor het realiseren van 
de basisschool, en daarna kwam het vervolg. Een middelbare/hogere school! Wat het bakken van 
kniepertjes en de donateursgelden allemaal teweeg kunnen brengen. Fantastisch en dat allemaal met 
jullie hulp. Bedankt ook namens de kinderen en de familie Jetta met hun onderwijzers.  
 

De nieuwe school 
voor middelbaar/ 
hoger onderwijs 
in aanbouw. Door 
het initiatief van 
onze stichting is 
er geld van 
anderen 
beschikbaar 
gesteld voor de 
bouw van deze 
school.  
 

Is nu alles pico bello in orde?  
Is het project daarmee geheel gereed? Nee nog niet helemaal. Er zijn nog een paar noodzakelijke zaken 
die gerealiseerd moeten worden. Bijvoorbeeld: 

• I.v.m. veiligheid en gezondheid moet de lemen vloer in een tweetal leslokalen vervangen 
worden door een tegelvloer 

• De akoestiek in een viertal leslokalen is onvoldoende 

• Realiseren van een vergader/directiewoning 
Momenteel is de bouw van een directiewoning is volle gang. Door de gevolgen van Corona lopen we 
veel inkomsten mis. We kunnen niet aanwezig zijn op de markten, bouwmarkten en tuincentra. Gelukkig 
hebben we wel € 15.500,- beschikbaar kunnen stellen voor de aanpassingen en de bouw van de 
directiewoning. We komen nog ca € 17.500,- tekort om alle noodzakelijk zaken te realiseren. We doen 
een dringend beroep op u om ons te helpen voor de laatste loodjes.  

                       
                        Helpt u ons voor de laatste loodjes.  
 
Bouw van de directiewoning. 

De bouw van de directie woning is in volle 
gang. De woning is onder de pannen. De 
werkzaamheden voor de binnen afwerking 
zijn gestart. Dit werk is vaak een tijdrovend 
werk en kostbaar. De bouwkosten zijn ook in 
Gambia zeer fors gestegen.  Bij voldoende 
financiële middelen hopen we dat de bouw 
begin 2022 afgerond kan worden.  

 
 

 
Het directieverblijf voor de school. 
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Corona. 
In Gambia heerst ook de virus Corona. In 2020 was er een piek van besmettingen. Daarna een tweede 
golf. Er werden harde maatregelen getroffen. Er werd een avondklok ingesteld, alle activiteiten werden 
verboden. De school is een tijdje lang gesloten geweest. Er is nu geen sprake van een nieuwe golf. Het 
dagelijkse leven is weer op gang gekomen. Het geregistreerde percentage overledenen in fors lager dan 
bij ons in Nederland. In de eerste week van  oktober zijn de kinderen weer naar school gegaan. Er is 
vreugde en dankbaarheid dat de kinderen weer naar school konden. De Gambiaanse economie moet 
het vooral hebben van het toerisme. Het land is voor 20% daarvan afhankelijk. Maar die is geheel 
ingezakt. Vele mensen hebben daardoor nu geen inkomen. Mensen hebben bijna niets meer te eten.  
Onder de bevolking heerst vooral honger en armoede. 
De nieuwe school in aanbouw. Door het initiatief van de stichting is er geld beschikbaar gesteld voor de 
bouw van de school voor het middelbaar/hoger onderwijs.  
 

Nieuwe wet. 

Op 1 juli 2021 is er een nieuwe wet in werking getreden. Die wet is bedoeld om bestuurlijke 
misverstanden te voorkomen, geeft regels hoe je als ‘goed en integer bestuur‘ moet gedragen. Daarvoor 
moesten de statuten van de stichting worden aangepast. Dat heeft inmiddels plaats gevonden en ook 
zijn we opnieuw geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Wij willen dat er binnen het bestuur 
correct en zorgvuldig overeenkomstig de wetgeving gewerkt wordt.  
 

School en kerk 
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.  
 
 

               
Het hoofd van de school 
mevrouw Patience Jetta 
geeft enthousiast les aan 
de kinderen.  
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Verkoopactiviteiten 2021 
Verkoopactiviteiten zijn er nagenoeg niet geweest.  In verband met de Corona crises zijn alle markten en 
evenementen niet doorgegaan.  Wel vindt er particuliere verkoop plaats. Dat kan bij mevr Alssema, 
Sperwer 42,   mevr Bos, V. Kanlaan 16 Punthorst. Daarnaast zijn bij diverse tankstations van 
Hoofdsponsor Oosterveen ook kniepertjes te koop. Dat betekent dat we veel minder inkomsten hebben. 
Op 11 en 12 december staan we weer bij Intratuin in Meppel en op 20 november bij Boer in Staphorst. 
 

 
 
 

Wie dat wil kan ook kniepertjes bestellen door te mailen naar 
info@staphorsthelptgambia.nl  of contact opnemen met Auktje Alssema. Tel 
0522-463900 of 06 3610 5319. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Het bestuur van de stichting Staphorst 
helpt Gambia. 
 
Van links naar rechts staand: Roelof 
Stapel, voorzitter en Auktje Alssema, 
penningmeester. Zittend: Hendrika 
Harmanny, en Hennie Bos, secretaris. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stichting Staphorst helpt Gambia  

Sperwer 42     
7951 MG Staphorst 
Bank: NL42RABO0300643233 
Kamer van koophandel: 61910562 
RSIN: 864544276 

mailto:info@staphorsthelptgambia.nl
https://www.facebook.com/staphorsthelptgambia/photos/a.200813876928419.1073741827.200730076936799/268559883487151/?type=3
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Onze hoofdsponsor is: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                         
                                        
                                   Overige sponsoren: 
 

 

     

 

 

 

Jarold Knoll  

(+31) 06 14 69 02 

94  

jarold@knollbv.nl 

    

Achthoevenweg 40 | 7951 SK Staphorst  

Tel. (+31) 0522 - 29 13 77 | www.knollbv.nl | 

info@knollbv.nl 

 
 

 
 
 

 
 

 

tel:310614690294
tel:310614690294
mailto:jarold@knollbv.nl
http://www.knollbv.nl/
mailto:info@gebrknoll.nl
https://www.boer-staphorst.nl/
https://www.facebook.com/KnollBV/
https://twitter.com/gebrknoll
https://www.youtube.com/user/gebrknoll/
tel:+310614690294
https://www.intratuin.nl/
https://www.facebook.com/114534892545740/photos/193176998014862/
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