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Yama Nursery School, Ebo Town

Gambia-reis 2016
Elk jaar maakt Stichting Buganala met een groep een
reis naar Gambia. De kosten zijn voor eigen rekening
van de deelnemers.
Dit jaar vertrok de groep op 12 november vanuit
Schiphol naar Banjul. Tijdens de reis was het gehele
bestuur van Buganala in Gambia waardoor veel
stappen voorwaarts gemaakt zijn. Zo is een
Memorandum of Understanding getekend in Njaba
Kunda voor het opleiden van een kleuterjuf.
Daarnaast zijn alle projecten bezocht. Dit hield dat
we naar de Lower Basic School in Njaba Kunda, de
Yama Nursery School in Ebo Town, de Basic Cycle
School in Jambur, de School for Deaf en de Nursery
van Gambia College in Brikama zijn geweest. Op elke
school werden we hartelijk ontvangen. Zo stonden
de kinderen op de dovenschool ons met spandoeken
op te wachten en werden in Jambur toneelstukjes
gespeeld door de leerlingen. Wij kwamen natuurlijk
ook niet met lege handen. Voor Brikama hadden we
veel lego en duplo meegenomen waar we met de
leerlingen meteen gebruik van hebben gemaakt: ook
bij ons kwam het kind weer even naar boven.

Basic Cycle School, Jambur
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Naast onze eigen projecten, hebben we ook
markten, vrienden en andere projecten bezocht. Al
met al was het een geslaagde reis waarin veel
geleerd is, veel nieuwe vriendschappen zijn ontstaan
en mooie vorderingen gemaakt zijn.
Voor filmpjes en foto’s check onze facebookpagina
Buganala of onze website www.buganala.nu
School for the Deaf, Brikama

Projecten
Op dit moment zet Stichting Buganala zich in voor
de volgende vier projecten:
- Yama Nursery School in Ebo Town
- Basic Cycle School in Jambur
- Lower Basic School in Njaba Kunda
- School for the Deaf in Brikama
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Een terugblik op 2016
Een korte terugblik op een aantal mooie momenten
voor Stichting Buganala het afgelopen jaar:
- De nieuwe website en facebookpagina
werden in gebruik genomen.
- Er werd een Memorandum of
Understanding getekend voor een betere
watervoorzieningen voor de tuinen in
Jambur. Deze watervoorziening bestaande
uit een borehole, bassin en handpomp
werden meteen aangelegd door stichting
Bouwen.
- Tweede klassers van het Almende College
Isala uit Silvolde hebben zich verdiept in de
Gambiaanse cultuur en hebben een mooi
bedrag binnen gehaald voor landkaarten.
Deze landkaarten zijn afgelopen november
door docenten van het Isala persoonlijk
overhandigd aan de leerlingen in Jambur.
- In september stonden we zoals ieder jaar
weer op de Mondial Markt in Apeldoorn. Dit
jaar met popcorn en spelletjes.
- Het rijtje met onze vaste projecten groeide
dit jaar met de Yama Nursery School in Ebo
Town.
Het afgelopen jaar heeft Stichting Buganala weer
veel werk kunnen verzetten voor de kinderen in
Gambia. En dit werk zetten we natuurlijk door in het
nieuwe jaar.

Herinnering Marieke IJsendoorn
Op 13 mei j.l. is de mede-oprichtster van de Stichting
Buganala, Marieke IJsendoorn, overleden.
Marieke was het toonbeeld van een sterke en
krachtige vrouw die vanuit haar hart zich ingezet
heeft voor de mensen in Gambia en hier in
Nederland. Haar gedrevenheid heeft ons
geïnspireerd om het werk van Stichting Buganala
met volle kracht voort te zetten.

Bedankt!
Via deze weg willen we u hartelijk bedanken voor uw
interesse, steun en/of gift aan de stichting. We
hopen u dan ook graag weer in het nieuwe jaar te
ontmoeten om samen te bouwen aan een toekomst
voor de kinderen in Gambia.
Daarnaast willen we u hele prettige feestdagen en
een goede jaarwisseling wensen.
Tot in 2017!
Bestuur Stichting Buganala
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