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Nieuwsbrief – maart 2015
Stichting BUGANALA nieuwe stijl/
wisseling bestuursfuncties
In onze vorige nieuwsbrief noemden wij over de
komende wijzigingen en wisseling van
bestuursfuncties. Per 01/01/2015 was het zover.
Stichting PRO8 (Primair Onderwijs Achterhoek,
Doetinchem, een cluster van 17 basisscholen)
organiseert al jaren activiteiten waarvan de
opbrengsten ten goede komen aan
onderwijsprojecten in Gambia. Stichting
BUGANALA heeft in Gambia meerdere
bouwprojecten voor stichting PRO8
gecoördineerd.
Met handhaving van de naam Stichting
BUGANALA brengt stichting PRO8 al haar
Gambia-activiteiten onder in Stichting
BUGANALA.
Stichting BUGANALA blijft bestaan, wordt
uitgebreid en gaat verder onder voorzitterschap
van Geert Gerritsen. Om slagvaardig te kunnen
werken, worden werkgroepen ingesteld.
Per 01-01-2015 zijn er de nodige
bestuurswisselingen geweest:
Marieke, Baukjen en Ellen hebben hun
bestuurstaken overgedragen, Cees, krijgt een
andere functie binnen het nieuwe bestuur.
Baukjen en ook Marja en Janny gaan deel
uitmaken van werkgroepen. De voorzitters van de
werkgroepen rapporteren aan het bestuur van
stichting BUGANALA.
Wij, Marieke, Cees, Baukjen en Ellen zijn
bijzonder ingenomen met de stappen die tot nu
toe zijn gezet. We hebben er alle vertrouwen in
dat stichting BUGANALA de projecten die wij in
gang hebben gezet, blijft steunen en uitbouwen,
met daarnaast de nodige aandacht voor de
projecten die PRO8 heeft geïnitieerd en alles wat
nog komen gaat.

Vooral het feit dat de naam Stichting BUGANALA
blijft bestaan, stemt ons dankbaar.
Een en ander betekent dat door deze wijzigingen
de nodige documenten moeten worden
aangepast.
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe
opzet voor de website. Zodra dit gerealiseerd is,
informeren wij u.
Nieuwsbrieven zullen ook een nieuw ontwerp
krijgen. Deze nieuwsbrief ontvangt u nog in de
‘gebruikelijke oude’ huisstijl.
Het nieuwe bestuur van Stichting BUGANALA ziet
er als volgt uit:
Geert Gerritsen, voorzitter
Remko Brinkhuis, secretaris
Wilfried Holtus, penningmeester
Cees IJsendoorn, 2e penningmeester
Marjolijn Gerritsen,lid

-----------------------------------------------------------Bouwproject Jambur Basic Cycle School
Deze school is een bestaand onderwijscontact
van PRO8. Een aantal jaren geleden is er een
nieuwe vleugel bijgebouwd en is een vleugel
totaal gerenoveerd.
De school heeft een enthousiast team en neemt
deel aan het onderwijsvernieuwings project van
PR08.
Het ministerie van onderwijs heeft aan deze
school drie leerjaren toegevoegd leerlingen vanaf
klas 1 t/m klas 9 kunnen hier onderwijs volgen.
De school is nu een officiële Basic Cycle School.
Door deze toevoeging zijn er meer klaslokalen
nodig. Door acties op de scholen van PR08, met
toekenning van een subsidie van Wilde Ganzen is
het nodige budget voorhanden om een nieuwe
vleugel bij te bouwen op het grote schoolterrein.
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Vanaf half maart begint Stichting Bouwen met
bouwwerkzaamheden. Het is de bedoeling dat de
nieuwe vleugel voor de zomervakantie klaar is,
zodat leerlingen na de zomervakantie kunnen
instromen.
Met hulp van ouders en dorpsgemeenschap is de
oude vleugel afgebroken en is de grond waar
gebouwd gaat worden geëgaliseerd.

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.
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.

Oud gebouw

Ontwerp nieuwbouw

Wilde Ganzen geeft aandacht aan het
project Jambur via de website
www.wildeganzen.nl en TV uitzending op
zondag 5 april 2015. (zie bijlage)
-----------------------------------------------------------Brikama School for the Deaf
In september 2014 is de tweede klas
basisonderwijs toegevoegd, vorig jaar de eerste
klas en in september 2015 volgt de derde klas.
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Schoolgeld
In november 2014 is er weer schoolgeld betaald
voor schooljaar 2014-2015
17 leerlingen van St. John´s School for the
Deaf, Kanifing
12 leerlingen Brikama Lower Basic School
30 leerlingen Brikama School for the Deaf
20 leerlingen van Nursery School Ebo
Town
10 leerlingen diverse scholen

----------------------------------------------------------Sponsoring
Van vele particulieren ontvangen we jaarlijkse
donaties. Medewerkers van bedrijven,
organisaties en ook particulieren organiseerden
speciale inzamelingsacties . Hiervan noemen we,
zonder anderen tekort te doen:
Achmea Foundation
Achmea MBO 2014
SportCity Leidsche Rijn
SportCity Gouda
OraClub Nederland
Fa. Baan
Benefiet concert Oostendorp
Bronkerk Ugchelen
Fa. Linthorst
Stichting Salomons Hulpfonds
Stichting Pelgrimshoeve
Stichting Johanna Donk Grote
Stichting Mebi

-----------------------------------------------------------

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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