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Van de voorzitter
In het afgelopen jaar is er voor Stichting Kontaanoo veel
veranderd. We moesten afscheid nemen van een trouw
bestuurslid met een warm hart voor Gambia: Leonie Mosterd.
Vele jaren heeft zij zich enorm ingezet voor onze kinderen, met
name die in Jidda. In maart zijn Aalt met zijn vrouw Bertha,
Lydia en Leonie in Gambia geweest. Daar heeft Leonie ook
afscheid genomen van de school. Voor haar en voor de
kinderen een bijzonder moment. Voor ons als bestuur betekent
dit dat wij een vacature te vervullen hebben. We zijn op zoek
naar een algemeen bestuurslid. We hebben er vertrouwen in
dat dit in het komende seizoen gaat lukken.
Het seizoen 2017-2018
Ook dit schooljaar zijn we in Jidda begonnen. 63 kinderen
vonden weer een plekje in één van de lokalen. 2 meesters en
een juf deden weer hun uiterste best om de kinderen les te
geven.
In de loop van het jaar hebben we besloten ook andere
projecten te gaan steunen, naast het project in Jidda. Het eerste
project is er één in samenwerking met de stichting
Mariamakunda in Nederhorst. We hebben deze stichting
ondersteund met reparaties aan de toiletten. De septic tanks zijn
leeggezogen. Er zijn schoolbankjes gerepareerd en nieuwe zijn
geleverd. Daarnaast hebben alle leerlingen van de school een
nieuw uniform ontvangen. Als kers op de taart hebben we het
schoolplein opgeknapt met nieuwe speeltoestellen. De kinderen
kunnen nu weer fijn spelen op hun schoolplein. Bij de goederen

die wij verscheept hebben zat veel materiaal van scholen. Dit
hebben we aan de leerkrachten en kinderen kunnen
overhandigen.
We zijn erg blij dat we iemand hebben kunnen toevoegen aan
ons netwerk in Gambia. De timmerman met wie we
samenwerkten aan het project in Mariamakunda. Het werk was
voor hem bekend en de kwaliteit die hij levert is uitstekend.
We hebben een oriënterend bezoek gebracht aan SOS –
kinderdorpen in Bakoteh. We schrokken van wat we zagen op
het schoolplein. Veel speeltoestellen zijn gevaarlijk. Het is niet
verantwoord om de kinderen daar te laten spelen. Helaas
gebeurt het wel. We nemen dit project mee in de plannen voor
de toekomst. In maart hebben we wat speelgoed en lesmateriaal
kunnen achterlaten.
Medina Alhagie is een klein dorpje in de buurt van Kunkujang.
De bewoners zijn erg arm. We ontmoetten veel gezinnen
waarvan de kinderen niet naar school kunnen. De bevolking
was erg blij met ons bezoek. Samen met hen hebben we
gesproken over de ontwikkeling van het dorp. Daarnaast
hebben we hulpgoederen uitgedeeld.
Gedurende het jaar hebben we veel hulpgoederen mogen
ontvangen. Kleding, schoenen, huisraad, zeep en speelgoed
voor de kinderen. Meubilair van scholen en veel lesmateriaal.
Al deze goederen zijn ingepakt en naar Gambia verscheept,
waar ze met blijdschap ontvangen werden.

Vooruitblik 2018-2019
We hebben mooie plannen voor het komend seizoen en ook erg
veel zin om verder te gaan met de projecten die we hebben
bezocht.
In Medina Alhagie willen we er zorg voor dragen dat een
aantal kinderen naar school kan gaan. Naast het schoolgeld, het
uniform en de schoenen willen we de gezinnen ook praktisch
helpen. Bijvoorbeeld bij medische zaken of noodzakelijke
reparaties aan het huis, zodat de kinderen veilig zijn. Een goede
gezondheid staat voorop, schoon drinkwater is daarbij een
eerste behoefte. We gaan beginnen met de bouw van een
watertoren, zodat de kinderen, maar ook de gemeenschap
voorzien wordt in schoon drinkwater.
In het SOS – kinderdorp hebben we het plan opgevat om het
schoolplein op te knappen en te voorzien van een aantal
speeltoestellen.
We helpen stichting Tesito Karango met de inrichting van
leslokalen. Tesito Karango zet zich in voor jongeren, met als
doel dat zij niet via de Backway (illegale route) naar Europa
vertrekken. Naast een opleiding hebben de jongeren bij het
halen van een diploma ook baangarantie. Kontaanoo zal
ondersteunen met Digiborden en meubilair. Wellicht zal ook
een bijdrage gedaan worden aan verf en gereedschap.
Wij onderzoeken de mogelijkheid om Stichting Kontaanoo in
Gambia te registeren. Dat geeft ons een aantal voordelen die we
nu niet hebben, zoals samenwerken met de overheid,
belastingvoordeel en het openen van een bankrekening.
Wij bedanken u voor het lezen van dit jaarverslag en niet in de
laatste plaats voor uw steun aan Stichting Kontaanoo.

