Nieuwsbrief

Editie 22 – februari 2017

Bijzondere ontwikkelingen voor Gambia
#GAMBIA HAS DECIDED stond er op veel Tshirts. De drukkers van de T-shirts zijn
daarvoor opgepakt. Dit geeft wel aan hoe het
er in Gambia aan toe ging.

In december 2016 zijn er verkiezingen
geweest. De president die al 22 jaar aan de
macht was, regeerde met harde hand. Niet
zichtbaar voor de toeristen, maar wel voor de
Gambianen zelf. Bij de verkiezingen hebben de
Gambianen zelf voor een andere weg
gekozen. De zittende president verloor en
erkende zijn nederlaag, maar kwam daar later
op terug. Dit resulteerde in een situatie
waarin de noodtoestand werd afgekondigd.
Na veel onderhandelingen en militaire druk
(legertroepen van verenigde Afrikaanse
landen waren Gambia al ingetrokken) is de
oude president alsnog vertrokken. Daardoor is
bloedvergieten gelukkig voorkomen.
Als stichting hebben we tijdens de
noodtoestand niet stil gezeten. Zo hebben we
de veldbedden die projectgroep Gambia2015
heeft gebruikt beschikbaar gesteld aan onze
partner Pastor Momodou Daffeh van de
Victory Gospel Church International. Hij kon
daarmee vluchtelingen onderdak bieden die
een schuilplaats zochten bij zijn kerk.

Daarnaast hebben we financieel bijgedragen
aan het kopen van voldoende voedsel (o.a. 30
balen rijst). Pastor bedankt de stichting en
sponsors hartelijk voor die steun. Hij geeft aan
dat hij gedurende een week 17 mensen van
buiten zijn compound heeft opgevangen.
Verder heeft hij de directe omgeving van zijn
compound voorzien van eten en drinken.
Daarnaast zijn de mensen van de kerken in
Jidda en Madina Salaam ook ondersteund. Als
stichting hadden we nooit verwacht ons
hiermee bezig te hoeven houden. We zijn dan
ook blij dat we die ondersteuning hebben
kunnen geven in die spannende en onzekere
tijd.

Er ligt nu een hele nieuwe toekomst voor
Gambia. Het is aan de Gambianen om daar
wat mee te doen. Hun talenten te benutten
en initiatieven te nemen. En dat zal zijn tijd
nodig hebben.
Alle onrust in Gambia speelde al wat langer.
Dat was al te merken na het vertrek van
projectgroep Gambia 2015 uit Jidda. Na hun
vertrek in juli 2015 wordt de voortgang van de
bouw belemmerd. Om escalatie te voorkomen
hebben we i.o.m. Pastor medio 2016 besloten
om de bouw in Jidda tijdelijk stop te zetten. Is
daarmee het harde werken voor niets
geweest? Nee, zeer zeker niet! De bouw van
de school zal in de toekomst wel weer worden
opgepakt. Het is alleen jammer dat we op dit
moment niet door kunnen gaan. Hoe graag we
dat ook met z’n allen zouden willen. De
nieuwe president is westers georiënteerd en
dat schept zeker mogelijkheden. Geduld is op
dit moment een belangrijk woord.
De 4 afgebouwde lokalen zijn gewoon in
gebruik (en onbeschadigd tijdens de

noodtoestand) en de kinderen kunnen daar
van goed onderwijs genieten die wordt
gegeven door 2 leraren en 2 leraressen.

Waar gaan we de komende maanden aan
werken?
 Speeltoestellen voor Jidda
 Officiële overhandiging uniforms in
Jidda
 Besluit nemen of projectgroep
Gambia2018 er gaat komen
 En we gaan uiteraard door met
onderwijs geven in Jidda
 Plannen definitief maken voor bouw
school in Madina Salaam

Als stichting willen we graag voortgang
boeken. Daarom hebben we de intentie aan
Pastor uitgesproken om de oprichting en
bouw van een school in Madina Salaam te
ondersteunen. Op dit moment wordt er hard
gewerkt aan de plannen en hopen we
binnenkort een definitief besluit te kunnen
nemen.
Daarnaast wordt er al nagedacht over een
volgende projectgroep (Gambia 2018). Het
besluit over deze projectgroep zal met name
afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rondom
de politieke situatie. We verwachten een
besluit te nemen rond 1 april 2017 als de
projecten door onze stichting zijn bezocht.

Op dinsdag 20 december 2016 is overleden de
Alkalo van Jidda, Alhaji Ebrima Badgie. De
Alkalo heeft veel betekend voor Jidda. Hij was
erg begaan met de ontwikkeling van het dorp.
Om de kinderen van Jidda een toekomst te
kunnen geven heeft hij grond aan Victory
Gospel Church International beschikbaar
gesteld om een school op te bouwen.
Hij was een belangrijke schakel in de start van
het bouwproject. Zonder grond geen bouw.
Door projectgroep Gambia 2015 was het
mogelijk om daadwerkelijk de school te
bouwen. Fijn om een deel van de
toekomstdroom van de Alkalo te hebben
kunnen verwezenlijken. Hopelijk kunnen we in
de toekomst zijn droom voltooien. Wij
gedenken Alkalo Alhaji Ebrima Badgie met
respect en eerbied.

In de spotlight
Sainabou Badgie, geboren op 17-05-2009 is
een leerling op de Victory Gospel Community
School in Jidda. Haar ouders zijn Musa Badgie
en Bintou Gibba, beide woonachtig in Jidda.
Sainabou zit in de 3e klas van de
kleuterschool. Ze woont in Jidda met haar
ouders, zussen en broers. Ze is uit het gezin de
enige die naar school kan gaan aangezien haar
ouders werkloos zijn. Sainabou is afkomstig uit
een familie van tien. Hierdoor is het moeilijk
voor de ouders om Sainabou de juiste zorg te
geven.

Van de penningmeester
In 2016 hebben we voor € 9.955,68 aan giften
en bijdrage sponsorkinderen mogen
ontvangen. Hartelijk dank allemaal voor jullie
ondersteuning.
Aan salarissen voor de leerkrachten is €
3.150,- betaald. Daarnaast is € 2.450,overgemaakt voor de bouw van de school.
Voor het maken van 200 uniforms is € 1.250,betaald. We zijn nu al benieuwd naar het
eindresultaat! Verder is er € 330,30 betaald
voor transport van ingezamelde
hulpgoederen.
Om de school de komende jaren te kunnen
laten groeien, zijn we op zoek naar sponsors
van kinderen.
Wilt u het ook mogelijk maken dat een kind
naar school kan gaan? Voor € 100,- per jaar
(€ 25,- per kwartaal, € 8,34 per maand, € 0,28
per dag) maakt u het al mogelijk dat een kind
een jaar lang naar school kan gaan!

Voor meer informatie: kijk op de website
www.kontaanoo.nl onder sponsoring of stuur
een e-mail naar info@kontaanoo.nl.

