Jaarverslag Stichting Kontaanoo
2015-2016
Van de voorzitter
Opnieuw een jaar voorbij. We kijken terug op een rustig, maar
tegelijk bewogen jaar.
In dit verslag vindt u een korte terugblik op het afgelopen jaar
en een vooruitblik voor het komende schoolseizoen.
Het afgelopen jaar: 2015 – 2016
Na het vorige seizoen, dat erg druk en intensief was vanwege
de bouwreis, hebben we even een stapje terug gedaan.
Terugkijken op wat er is neergezet en plannen maken voor de
toekomst. Dat was de gedachte.
Helaas…de toekomst liet even op zich wachten. Nadat de
bouwgroep in augustus 2016 terugkeerde vanuit Gambia,
waren we vastbesloten de bouw voort te zetten en de lokalen af
te bouwen. De fundering was namelijk al uitgegraven en het
beton was gestort. Ook hadden we voor ogen dat de bakkerij
operationeel zou zijn en dat we zouden kunnen starten met een
nieuw economisch project.
De praktijk was echter weerbarstig. We konden niet verdergaan
met bouwen vanwege een rechtszaak tussen een paar inwoners
van het dorp en onze partner Victory Gospel Church
International. Daarom heeft het bestuur besloten vooralsnog
niet met de bouw door te gaan. We willen graag benadrukken
dat Stichting Kontaanoo in deze rechtszaak geen partij is.

De school heeft met drie klassen gewoon doorgedraaid. Er
stonden 83 leerlingen geregistreerd die onderwijs kregen van
drie meesters.
Dankzij de steun van twee kerken uit Vaassen kunnen alle
kinderen een uniform krijgen en kan gebruik worden gemaakt
van goed lesmateriaal.
Het komend jaar: 2016-2017
De bouw in Jidda zal vanwege bovenstaande reden nog niet
worden voortgezet. Wij als bestuur van Kontaanoo willen
echter wel verder! Daarom hebben we besloten om Victory
Gospel Church verder op weg te helpen met het project in
Madina Salaam. We zullen daar ook een school gaan bouwen.
In 2017 zullen ook de voorbereidingen getroffen worden voor
een nieuwe bouwreis met jongeren. Afhankelijk van de
politieke situatie in Gambia zullen we in 2018 weer met een
groep vertrekken.
We kijken ondanks de spanningen rondom de rechtszaak toch
terug op een goed jaar. 83 kinderen hebben weer onderwijs
mogen ontvangen en komen dagelijks met veel plezier op
school. In het schooljaar 2016-2017 zal de school worden
uitgebreid met de 1e klas van de primary school (basisschool).
Het team zal dat jaar bestaan uit twee gediplomeerde meesters
en twee gediplomeerde juffen.
Opnieuw bedanken we alle particuliere sponsors en bedrijven
die ons in het afgelopen jaar hebben gesteund!

