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Nieuwsbrief – juni  2013 
 
Graag brengen we u op de hoogte van de 
ontwikkelingen rond de nieuwe projecten, het 
afgeronde project en over initiatieven bij de 
bestaande projecten. 
  

Gambia College, Brikama 
Bouw kleedkamers 
Dinsdag 11 juni 2013 ging de eerste schep de 
grond in voor de bouw van kleedkamers bij 
Gambia College.  
Head of School, Madam Isatou NDow, 
verrichtte deze handeling onder het toeziend 
oog van stafmedewerkers Gambia College, 
Metsje Krol, supervisor Gambia College, Paula 
en Maarten Wassenberg, Stichting Bouwen, 
Marieke en Cees IJsendoorn, Stichting 
BUGANALA. 

 
Medewerkers en leden van de fitness centra 
van SportCity Nederland hebben het nodige 
budget voor dit project bij elkaar gesport met 
diverse acties. 
Wilde Ganzen vliegt mee en verleent een 
subsidie van 55% over de totaalopbrengst. 
Installatiebedrijf Linthorst, Apeldoorn 
sponsort de wateraansluitingen, kranen en 
douches. 
De planning is dat de kleedkamers in 
november 2013 klaar zijn om gebruikt te gaan 
worden. 
______________________________________ 
 

Gambia College, Brikama 
Bouw kleuterschool Unite4Kids 
Gambia College is het enige 
opleidingsinstituut in Gambia voor 
onderwijzers voortgezet onderwijs, 
basisonderwijs en kleuteronderwijs. 

Gambia College heeft al jaren het ideaal om 
een modelschool te kunnen inrichten, waarbij 
voorbeeldmatig gewerkt kan worden en waar 
andere scholen inspiratie kunnen opdoen als 
het gaat om het inrichten van het kleuter-
onderwijs. De school zal dienen als 
opleidingsschool/kweekvijver. 
Het project  is duurzaam omdat het niet gaat 
om een privéschool maar gedragen wordt 
door het Gambia College en het ministerie van 
onderwijs in Gambia. Zij zullen garant staan 
voor de officiële inbedding in het 
onderwijssysteem.  

 
Hier komt de school 

 
Sponsor walk studenten Gambia College 
 
Er komt een school met twee lokalen, kantoor 
en opbergruimte, een apart toiletgebouw en 
het is de bedoeling om buitenspeelmateriaal 
te plaatsen, zoals schommels, glijbaan, wip. 
Financiering: 
Lions Club Balk “Tusken Mar en Klif”. 
Leerlingen bovenbouw van 13 basisscholen uit 
Zuid-West Friesland, verkoop van bouwstenen. 
Stichting BUGANALA. 
Bijdrage studenten hogescholen Utrecht en 
Windesheim en studenten Gambia College. 
Subsidie Wilde Ganzen. 
Met dit project wordt er niet alleen 
geïnvesteerd in kwantiteit: meer kinderen 
naar school, maar ook in kwaliteit: beter 
onderwijs! 
______________________________________ 
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Tumani Tenda 
Bouw kraamhuis 
Tumani Tenda is een dorp met ongeveer 500 
inwoners. Tumani Tenda heeft geen 
dokterspost; voor medische voorzieningen 
moet de bevolking naar een buurdorp, 
ongeveer 10 km verderop of naar het 
ziekenhuis in Brikama, 25 km verderop. Het 
dorp heeft wel een vroedvrouw. Bevallingen 
vinden plaats bij het huis van de vroedvrouw, 
buiten op een matje, zonder stromend water 
en elektriciteit.  

 
Zo is het nu, ‘verloskamer’ buiten 

 
 
Een grote wens van de vrouwen van Tumani 
Tenda is om een eigen kraamhuis te hebben. 
Een eigen kraamhuis betekent een stap 
voorwaarts op de weg van privacy en hygiëne. 
 
Daarom wil Stichting BUGANALA samen met 
de bevolking van Tumani Tenda een kraam-
huis bouwen (verloskamer, kraamkamer, wc 
en douche).  
De zomercollectes van de Onderweg Kerk 
Hoog Soeren gaan naar dit project 
(www.kapel-hoogsoeren.nl). 
Installatiebedrijf Linthorst, Apeldoorn 
sponsort de wateraansluitingen, kranen en 
douche. 
Wilde Ganzen vliegt mee. 
______________________________________ 
 

Ebo Town 
Renovatie en uitbreiding gebouw voor 
opvang straatkinderen / kleuterschool 
De bouw en verbouw is afgerond. Yama 
nursery school, Ebo Town heeft nu nieuwe 
toiletten, een nieuw klaslokaal, het  bestaande 
klaslokaal is gerenoveerd en er is een ruimte 
gerenoveerd en ingericht als kantoor.  
In beide klassen zitten meer dan 40 kinderen.  
Er is nieuw leermateriaal en er zijn nieuwe 
voorleesboeken, schriften en tekenmateriaal. 
Kinderen kunnen spelen op de glijbaan en wip. 
Na de zomervakantie krijgt elk kind een nieuw 
uniform. 
 

 
 

 
 
De school is officieel geregistreerd bij het 
ministerie van onderwijs in Gambia. 
De twee onderwijzers hebben hun eerste jaar 
op het Gambia College met succes afgerond. 
Vanaf half juli gaan ze verder met het tweede 
jaar van de opleiding Early Childhood 
Development and Education. 
Door co-financiering van Lions Club Balk 
“Tusken Mar en Klif” en Stichting BUGANALA, 
met subsidie van Wilde Ganzen werd dit 
project gerealiseerd. 
______________________________________ 
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GADHOH  Brikama  
(Gambia Association of the Deaf and Hard of 
Hearing)  
 
De dove meisjes van het skills centre in 
Brikama hebben het bakken van cake goed 
onder de knie. In februari zijn er voor het skills 
centre een oven en bakbenodigdheden 
aangeschaft. De vers gebakken cakejes 
worden verkocht, van de opbrengst worden 
weer nieuwe bakbenodigdheden aangeschaft. 
 

 

 
 
Een  wens van de schoolleiding van GADHOH  
Brikama is om aan de kleuterschool een eerste 
klas basisschool toe te voegen zodat de 
kinderen die toe zijn aan de basisschool op 
hun huidige vertrouwde school kunnen 
blijven, i.p.v. dat ze dagelijks naar Kanifing 
moeten reizen om naar de St. John’s School 
for the Deaf  te gaan. 
Gesprekken met het ministerie van onderwijs, 
directie St. John’s School en directie GADHOH 
hebben resultaat gehad. Vanaf september 
wordt een eerste klas basisschool toegevoegd 
aan de kleuterschool GADHOH, onder de 
paraplu van de St. John’s School for the Deaf. 
 
 

 
 

Festivals Mondial 2013/2014 
De voorbereidingen voor de festivals van dit 
jaar en van 2014 zijn in volle gang. 
Het thema van de festivals voor beide jaren is: 
“Alle kinderen naar school”. 
Om het draagvlak van ontwikkelings-
samenwerking te verbreden probeert  
elke aangesloten organisatie bij Mondial 
contact te leggen met een school in Apeldoorn 
om samen met deze partnerschool een 
actieplan voor de komende twee jaar op te 
stellen.    
De eerste plannen worden gepresenteerd op 
het festival van 2013, in 2014 volgt de grote, 
feestelijke, kleurrijke finale. 
 
Stichting BUGANALA is in gesprek met  
Helicon, mbo-opleidingen, Loolaan, 
Apeldoorn. 
Mevrouw Marja Snoek is als vrijwilliger van 
Stichting BUGANALA, de contactpersoon voor 
het ontwikkelen van dit initiatief. 
 

Festival Mondial Light, 11.00 – 17.00 uur 
Zaterdag 14 september 2013 
Locatie: gebouw Koninklijke 
Scholengemeenschap Apeldoorn,  
Jhr. Molleruslaan, Apeldoorn 
Tijdens dit festival informeren wij u graag over 
de plannen voor het komende jaar. 
(www.mondial-apeldoorn.nl) 
 
______________________________________ 

 
Dank voor alle steun, in welke vorm dan 
ook.  
Met uw hulp bouwen wij verder.  
 

 

Stichting BUGANALA 
Marieke IJsendoorn 
Cees IJsendoorn 
Baukjen Draijer 
Ellen Dijkstra. 
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