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Nieuwsbrief – augustus 2014 
 
Zaterdag 13 september 2014 
Festival Mondial, Oranjepark, Apeldoorn 
Thema: Alle kinderen naar school in 2015. 
Van 11.00 – 17.00 is er veel te beleven in het 
Oranjepark: muziek, dans, workshops en een 
kinderplein. Ook worden er mooie producten 
te koop aangeboden. Zoekt u een speciaal 
cadeautje, u vindt dit vast. Stichting 
BUGANALA is aanwezig met een verkoop-
/informatiekraam. 
Leerlingen van Brikama School for the Deaf, 
Gambia hebben meegedaan aan het 
vlaggetjesproject, de grote slinger met 
honderden vlaggetjes die tijdens het festival 
het Oranjepark opfleurt. 
 

 
Meer informatie vindt u op: 
www.mondial-apeldoorn.nl 

 

 
Gambia College, Brikama 
kleuterschool Unite4Kids 
Voor de zomervakantie, in juli, is de bouw van 
deze nieuwe kleuterschool afgerond en is het 
project opgeleverd. Onder supervisie van 
Stichting Bouwen hebben de vrijwilligers Wies, 
Wouter en Niels een  prachtig gebouw 
neergezet. Bovendien hebben zij via familie en 
vrienden geld ingezameld dat gebruikt is voor 
buitenspeelmateriaal. Er staan nu een mooie 
bantaba (groot overdekt rustpunt) en goed 
geconstrueerde en oranje geschilderde  wip, 
glijbaan en schommels. 

 

 
 

  

Na de zomervakantie wordt de school verder 
ingericht, zodat kleuters uit de omgeving hier 
naar school kunnen. Studenten van het 
Gambia College kunnen hun kind hier ook 
laten inschrijven.  

 

Gambia College is de enige opleidingsschool 
voor het onderwijs in Gambia. De directie van 
het Gambia College is dan ook zeer dankbaar 
voor deze nieuwe faciliteit. 
De school wordt een voorbeeldschool, nieuwe 
lesmethodes worden hier in praktijk gebracht, 
studenten van het Gambia College krijgen op 
deze school hun praktijkopleiding, hier kunnen 
ze de theorie in praktijk brengen. 
Voor Pabo-studenten uit Nederland wordt het 
mogelijk om hier hun stage te doen.  

Dit project werd 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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Brikama School for the Deaf  
Het ministerie van onderwijs heeft vorig jaar 
besloten om de eerste drie leerjaren van het 
basisonderwijs toe te voegen aan Brikama 
School for the Deaf. Hierdoor wordt voor 
jonge dove kinderen de stap uitgesteld om 
dagelijks te reizen naar Kanifing om daar naar 
de basisschool te gaan. 
 
In september 2014 wordt de tweede klas 
basisonderwijs toegevoegd, vorig jaar de 
eerste klas  en in september 2015 volgt de 
derde klas.  Door samenwerking tussen 
ministerie, Brikama School for the Deaf, 
Yamisa Lower Basic School Brikama en de St. 
John’s School for the Deaf Kanifing werd deze 
stap mogelijk. 
Twee onderwijzers van Brikama School for the 
Deaf hebben dit jaar hun kwalificatie voor 
kleuteronderwijs (ECD) gehaald. Ze gaan nu 
naar de driejarige opleiding PTC (Primary 
Teacher Certificate). Een onderwijzeres heeft 
al haar PTC. 

  
 
Brikama School for the Deaf doet het goed, 
heeft enthousiaste medewerkers en heeft een 
goede naam in de omgeving.  
De kosten van transport voor de leerlingen om 
uit de omliggende dorpen naar school te 
komen, zijn hoog. Kinderen komen vaak 
zonder ontbijt naar school, daarom is een 
schoolmaaltijd belangrijk. De school kan de 
kosten van deze twee belangrijke items niet 
betalen. De school verdient ondersteuning en 
daarom wil Stichting BUGANALA zich de 
komende drie jaar in principe inzetten om 
door bijdragen van organisaties, bedrijven en 
particulieren geld in te zamelen voor 
financiële ondersteuning van Brikama School 
for the Deaf. Helpt u mee? 
 

 
 

 
 
______________________________________ 
 
Stichting BUGANALA is in gesprek over een 
overdracht van bestuurstaken en uitbreiding 
van de stichting. 
Onder verantwoordelijkheid van nieuwe 
enthousiaste bestuursleden blijft Stichting 
BUGANALA bestaan, de in gang gezette 
projecten blijven voortgang vinden, nieuwe 
vergelijkbare projecten zullen worden 
toegevoegd. 
Zodra een en ander definitief is, informeren 
wij u. 
 
____________________________________   
 
 

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