STICHTING BUGANALA
Meewerken aan millenniumdoelstellingen:
nummer 2: Alle kinderen naar school in 2015
nummer 3: Gelijkheid mannen en vrouwen door het bevorderen van onderwijs aan meisjes

Nieuwsbrief – maart 2014
Tumani Tenda
Bouw kraamhuis
Het kraamhuis in Tumani Tenda is klaar.
Onder supervisie van Henriette en Ebrima
Sonko heeft de plaatselijke bevolking dit huis
gebouwd. Iedereen is trots op dit mooie
resultaat.

Het gebouw ziet er prachtig uit, heeft een
verloskamer, verblijfkamer met twee bedden,
badkamer met douche met warm en koud
water en wc, eerstehulpkamer.
Voor de elektriciteit en het warme water is
een solarinstallatie aangelegd.

Met vrouwen, kinderen en een trotse
vroedvrouw voorop in een vrolijke optocht
door het dorp Tumani Tenda naar het
kraamhuis op zondagmiddag 2 maart kan
gezien worden als een feestelijke opening van
het kraamhuis.

De witte lakens uit Nederland zijn door de
vrouwen gebatikt, volgens hun traditie.
De kasten zijn ingericht, de rompertjes en
andere babyspulletjes wachten op de baby’s
die binnenkort in het kraamhuis geboren
zullen worden.

Dit project werd mogelijk door bijdragen
- Onderwegkerk Hoog Soeren
- particulieren
- stichting BUGANALA
- installatiebedrijf Linthorst Apeldoorn
- subsidie Wilde Ganzen.
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Gambia College, Brikama
Bouw kleedkamers

Gambia College, Brikama
Bouw kleuterschool Unite4Kids

De bouw van de kleedkamers is afgerond, het
project is opgeleverd en de kleedkamers zijn
op 5 maart feestelijk in gebruik genomen.
Een gedetailleerde beschrijving vindt u in de
nieuwsbrief maart 2014 – bezoek team
SportCity 2014.

Stichting Bouwen is begonnen met het
uitgraven van de funderingen.
De planning is dat de bouw voor de
zomervakantie is afgerond en het project
wordt opgeleverd en dat in september de
eerste kleuters hier naar school kunnen.

Het gebouw ziet er prachtig uit, is praktisch
ingericht zonder luxe, de douches werken, er
zijn goede toiletten, voldoende opbergruimte
voor sportmaterialen en er is een mooie
bantaba gemaakt waar je in de schaduw een
nabespreking kunt houden.
Door de medewerkers en leden van SportCity,
door het meedoen aan een groepslesmarathon, aangevuld met een bijdrage van
stichting BUGANALA en een subsidie van
Wilde Ganzen, is dit project gefinancierd.
______________________________________

Dit project wordt gefinancierd uit bijdragen
van Lions Club Balk, leerlingen van 13
basisscholen uit Zuidwest Friesland, studenten
van hogescholen Windesheim en Utrecht,
studenten van Gambia College, Stichting
BUGANALA en een subsidie van 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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GADHOH Brikama
(Gambia Association of the Deaf and Hard of
Hearing) .
In september 2013 is een eerste klas
basisonderwijs toegevoegd aan de kleuterschool in Brikama. Door samenwerking tussen
ministerie, GADHOH en St. John’s School werd
deze stap mogelijk.
Het ministerie van onderwijs heeft besloten
om de eerste drie leerjaren 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.

De eerste klas telt nu vijftien leerlingen, de
kleuterklassen ook vijftien leerlingen.
Leerlingen komen uit Brikama en wijde
omgeving. Het transport van en naar school
vraagt extra aandacht.
De meisjes in het lager beroepsonderwijs
komen trouw naar school. Te vaak komt het
voor dat er geen geld is voor het kopen van
materialen. Daarom vraagt deze opleiding
extra ondersteuning.

Per 1 januari 2014 zijn de sponsorovereenkomsten van GADHOH met de dovenorganisaties uit Nederland en Zweden
beëindigd.
Dit betekent dat er vanaf deze datum geen
salarissen worden betaald, er geen geld is
voor transportkosten en voor de dagelijkse
schoolmaaltijden, geen ruimte voor materiaal
beroepsonderwijs en geen budget voor
overige dagelijkse kosten.
Stichting BUGANALA wil zich de eerstkomende
jaren in principe inzetten om door bijdragen
van organisaties, bedrijven en particulieren
geld in te zamelen voor sponsoring van
Brikama School for the Deaf.
Hierdoor wordt de voortzetting van de school
gedurende een bepaalde periode
gewaarborgd.

______________________________________

Dank aan iedereen die Stichting
BUGANALA steunt.
Met uw hulp kunnen wij doorgaan met
het helpen van kansarme kinderen in
Gambia bij hun schoolopleiding.
__________________________________

Stichting BUGANALA
Marieke IJsendoorn
Cees IJsendoorn
Baukjen Draijer
Ellen Dijkstra.
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