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Zoals u van ons gewend bent ontvangt u hierbij de nieuwe nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen 

vanuit Gambia. 

Ons doel: 
In 2014 is de stichting opgericht met als doel de bestaande basisschool uit te breiden met 8 lokalen. 

Inmiddels is dit doel behaald en zijn deze lokalen feestelijk geopend en uiteraard in gebruik 

genomen, het draagt de naam Staphorst Block! Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren aan 

goed onderwijs. Dit kan zorgen voor mogelijkheden op betere banen en een beter leven. 

De school staat in 

Wellingara, Gambia  en 

heet Reach Education 

Centre. Patience Jatta is de 

directrice en samen met 

haar man, zetten zij zich in 

voor goed onderwijs.  

 

 

 
Ons project heeft ook andere mensen geïnspireerd en wij kunnen u dan ook vertellen dat er naast de 
basisschool nu ook een middelbare school met 12 klassen aanwezig is, de organisatie WEC en een 
particulier uit Zuid-Korea hebben hiervoor geld beschikbaar gesteld. De familie Jatta heeft ook hier 
de leiding over. Wat fantastisch dat de kinderen na de basisschool  verder kunnen leren en zich nog 
beter kunnen ontwikkelen! Wij kunnen u dan ook niet genoeg bedanken voor u steun en giften.  

De Middelbare school als vervolg op het basis onderwijs.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
             Diploma uitreiking 

 
Aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen een diploma. Dat is altijd een feestelijk moment. 
De kinderen zijn gekleed in een lang kostuum met een baret. De diploma’s zijn uitgereikt door Auktje 
en Henny. 

 
Wat is er gebeurt in 2022: 

• Er krijgen nu 1100 kinderen basisonderwijs 

• Lemen vloer in de leslokalen is betegeld en veilig voor gebruik 

• Directieverblijf is bijna klaar   

• Er is een septictank is geplaatst voor de toiletten 

• Sinds vorig jaar oktober zijn er drie nieuwe kerken bij gekomen, deze zijn verbonden aan de 

school, Edward Jatta is o.a. voorganger. De kerk op het terrein is uit zijn jasje gegroeid, hoe 

mooi is dit en wat zijn we daar dankbaar voor.  

• In september is de middelbare school door 200 kinderen in gebruik genomen 

 



Vanaf het nieuwe schooljaar wappert de staphorster vlag bij de school in Gambia. De vlag wordt in 
top gehesen door Patience en Auktje. De vlag hangt nu elke dag in top.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Helaas is er ook minder goed nieuws te vertellen, door de corona en het uitblijven van toeristen  
heerst er nog meer armoede. Er zijn nu nog meer gezinnen en kinderen die op straat leven en geen 
geld hebben voor eten en of drinken, het is schrijnend om te zien. Ook hier gaan kinderen zonder 
eten naar school. 
 

Uw steun blijft nodig 
Wij hebben nog steeds uw hulp en steun nodig en waarvoor vraagt u zich misschien af, nou voor het 
volgende: 

• Akoestiek in 4 lokalen aanpassen, nu erg veel bijgeluiden waardoor de leraar (MV) niet of 

nauwelijks te verstaan is. 

• Onderhoud van de school. 

• Mogelijk maken van schoolmaterialen zoals, schriften, pennen en lesboeken 

• Verbeteren schoolplein d.m.v. verharding en speelvoorzieningen 

Verkooppunten: 

Ook dit jaar kunt u ons weer vinden met kniepertjes op onderstaande tijd en plaats: 

• 10 oktober bij Welkoop  

• 9 en 10 december bij Intratuin 

• Eind december bij Boer 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. 

 

Nieuwe sponsor: 
Er is ook weer een nieuwe sponsor. Royal Talens Foundation te Apeldoorn. 
Dit bedrijf biedt gratis lesmateriaal aan. Het mooie lesmateriaal bestaat uit: Bruynzeel stiften, books 
en papier, soft pastel krijt, Acryl verf, penselen, enz. Dit lesmateriaal wordt bijzonder gewaardeerd 
en we zijn er erg blij mee. De kinderen genieten tijdens het werken met dit lesmateriaal.  
 

mailto:info@staphorsthelptgambia.nl


Henny en Auktje bij de verkoop van 
kniepertjes. Op vele dagen en bij 
diverse momenten zijn ze aanwezig 
en verkopen ze de kniepertjes met 
veel enthousiasme. Op jaarbasis 
wordt er ruim € 8.000,-  verkocht. 
Daarnaast zijn er nog sponsoren en 
donateurs. Zij leveren ook een 
mooie bijdrage. In 2021 was dat 
ruim € 6.000,-. Samen een geweldig 
resultaat. Voor het volledige 
financieel verslag verwijs ik jullie 
naar de website: www. 
Staphorsthelptgambia.nl 

 

 

 

            

                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                      Het bestuur van de stichting Staphorst helpt Gambia. Staand  
                                                                      van links naar rechts: Roelof Stapel voorzitter, Auktje  
                                                                      Alssema penningmeester, zittend Hendrika Harmanny en    
                                                                       Henny Bos secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Staphorst helpt  
Gambia  

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



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 
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