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Nieuwsbrief – december 2013 
 
Graag brengen we u weer op de hoogte van 
dat wat we doen in Nederland en in Gambia. 
 
Stichting BUGANALA is in december aanwezig 
op twee sfeervolle wintermarkten: 
 
Winterfair Randerode,  
Zr. Meyboomlaan 10, Apeldoorn, 
zaterdag 14 december 2013, 10.00-15.30 uur.  
 
Wintermarkt “Kerst op Nienoord”,  
Landgoed Nienoord, Leek, 
zondag 15 december 2013, 12.00-18.00 uur. 
 
Stichting BUGANALA zorgt voor een kraam 
met leuke kerstartikelen en mooie unieke 
kunst uit West-Afrika. 
Nieuwsgierig? Kom dan kijken op een van de 
twee dagen. 
______________________________________ 
 
Festival Mondial, september 2013, trok de 
nodige belangstellenden. Het thema van dit 
jaar en ook dat van 2014 was/is: “Alle 
kinderen naar school in 2015”. 
Om het draagvlak voor ontwikkelingssamen-
werking te vergroten en om jongeren te 
betrekken bij dit onderwerp, leggen de 
aangesloten organisaties bij Mondial 
contacten met een school in de regio 
Apeldoorn om samen een activiteitenplan te 
ontwikkelen. Stichting BUGANALA is in dit 
kader in gesprek met de schoolleiding van 
AOC Oost in Twello. Concrete plannen worden 
getoond tijdens het Festival Mondial op 
zaterdag 14 september 2014, Oranjepark, 
Apeldoorn. 
______________________________________ 
  

 
 
 
 
 
 

Gambia College, Brikama 
Bouw kleedkamers 
Stichting Bouwen is volop bezig, de bouw 
vordert goed. 
Eind november gaat een medewerker van 
installatiebedrijf Linthorst uit Apeldoorn drie 
weken naar Gambia om de watervoorziening 
aan te leggen. Installatiebedrijf Linthorst 
sponsort leidingen, kranen en douches. 
 

 

 

 
De planning is dat de bouw van de 
kleedkamers eind december afgerond is. 
 

 
 
Medewerkers en leden van de fitnesscentra 
SportCity Nederland hebben het nodige 
budget voor dit project bij elkaar gesport. 
Wilde Ganzen vliegt mee en verleent een 
subsidie van 55% over de totaalopbrengst. 
SportCity Nederland stuurt begin 2014 voor de 
derde keer een team deskundigen voor een 
training on the job aan studenten van het 
Gambia College. 
______________________________________ 
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Gambia College, Brikama 
Bouw kleuterschool Unite4Kids 
Lions Club Balk, leerlingen van 13 basisscholen 
uit Zuidwest Friesland, studenten van hoge-
scholen Windesheim en Utrecht, studenten 
van Gambia College, Stichting BUGANALA en 
een subsidie van Wilde Ganzen maken het 
mogelijk om  dit project te realiseren. Stichting 
Bouwen start begin 2014 met bouwen. Met 
dit project wordt er niet alleen geïnvesteerd in 
kwantiteit: meer kinderen naar school, maar 
ook in kwaliteit: beter onderwijs! 
______________________________________ 

Tumani Tenda - bouw kraamhuis 
De opbrengst van de zomercollectes van de 
Onderweg Kerk Hoog Soeren was over-
weldigend. Op de laatste zondag van augustus 
mocht Cees IJsendoorn een cheque groot  
€   5.287,22 in ontvangst nemen.  
Dank aan alle gulle gevers. 
 

 
 
Wilde Ganzen verleent subsidie. 
Installatiebedrijf Linthorst, Apeldoorn 
sponsort de wateraansluitingen, kranen en 
douche. 
 
Twee dames schonken hun verjaardagscadeau 
aan het project Tumani Tenda. Het ene 
cadeau wordt besteed aan het kopen van een 
solarsysteem voor het verwarmen van het 
water, het andere is besteed aan het kopen 
van een verstelbaar kraambed met 
bijbehorende nachtkastjes. 
 
 
 

De vrouwen van Tumani Tenda krijgen hun zo 
gewenste kraamhuis. 
De mannen van Tumani Tenda zijn al gestart 
met het maken van stenen. 
 

  
 
De laken- en handdoekactie (en babykleertjes 
en verbandmiddelen) was een enorm succes. 
Stichting BUGANALA heeft meer dan 120 
bananendozen verscheept. Alle spullen zijn ter 
plekke. Behalve aan de vrouwen van Tumani 
Tenda zijn er lakens en handdoeken 
gedoneerd aan twee andere klinieken, aan de 
vrouwen in Berending en aan de vrouwen van 
een vrouwentuin. 
Dank aan iedereen die deze actie heeft 
gesteund. 
______________________________________ 
 

GADHOH  Brikama  
(Gambia Association of the Deaf and Hard of 
Hearing)  
In september is gestart met een eerste klas 
basisonderwijs. Naast kleuteronderwijs en 
lager beroepsonderwijs voor meisjes wordt in 
Brikama nu basisonderwijs gegeven aan dove 
kinderen, onder de paraplu van de St. John’s 
School. Door samenwerking tussen ministerie, 
GADHOH en de St. John’s School werd deze 
stap mogelijk. 
Het is de bedoeling om de eerste drie leer-
jaren van het basisonderwijs toe te voegen 
aan de school in Brikama. Door deze 
ontwikkeling wordt voor jonge dove kinderen 
de stap uitgesteld om dagelijks te reizen naar 
Kanifing. 
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De eerste klas telt nu vijftien leerlingen. 
De schoolleiding van GADHOH Brikama doet 
haar best om de kleuterklas aan te vullen. 
 

  
 
In oktober heeft een vrijwilliger uit Nederland 
de meisjes van het skills centre geleerd om 
cupcakes te bakken en te versieren. Dit was 
een groot succes, de mooi versierde en lekker 
smakende cupcakes werden goed verkocht.  
 

  
______________________________________ 
 

Ebo Town -kleuterschool 

Yama nursery school telt na de zomervakantie 
weer het maximale aantal kleuters. In beide 
klassen zitten meer dan 40 kinderen. Alle 
nieuwe kinderen kregen een uniform. De 
school kleurt prachtig helder roze. 
 
De twee onderwijzers zijn in juli gestart met 
het tweede jaar van de opleiding Early 
Childhood Development and Education aan 
het Gambia College.  Het doet goed om te zien 
dat ze het geleerde direct in praktijk brengen. 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolgeld 
Voor het schooljaar 2013/2014 is er voor de 
allerarmsten weer het nodige schoolgeld 
betaald, aangevuld met kosten voor transport 
naar en van school voor 40 kinderen: 
- leerlingen  van de school voor dove 

kinderen in Brikama 
- leerlingen van de St. John’s School for the 

Deaf in Kanifing 
- leerlingen van basisscholen en 

kleuterscholen 
- leerlingen van scholen voor voortgezet 

onderwijs 
- leerlingen van scholen voor 

beroepsonderwijs. 
Door een geoormerkte donatie kunnen twaalf 
studentes bij Gambia Home Economics Skills 
Centre in Old Jeshwang hun opleiding 
afronden. 
 

Door uw hulp kunnen ook deze 
kinderen naar school. 
 
______________________________________ 
 
 

Iedereen die Stichting BUGANALA dit jaar 
heeft gesteund in welke vorm dan ook, 
willen wij hartelijk bedanken. 
Uw hulp en steun maken het ons mogelijk 
om door te gaan. 
Jerejef, jerejef, abaraka. 
 
 
 
 
 

Stichting BUGANALA 
Marieke IJsendoorn 
Cees IJsendoorn 
Baukjen Draijer 
Ellen Dijkstra. 
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