Nieuwsbrief Stichting Buganala – september 2017
Brikama School for the Deaf
Eén van de scholen die Stichting Buganala al jaren
ondersteunt, is the Brikama School for the Deaf. We
willen u graag informeren hoe het met deze school
gaat.
In het afgelopen schooljaar hebben bijna 50 dove
kinderen de schooI in Brikama bezocht. Behalve de
kleuterklas zijn er vier klassen van het
basisonderwijs. In september wordt de vijfde klas
toegevoegd en volgend jaar volgt zelfs de zesde
klas! Het hoofd van de school en een onderwijzer
hebben in juli de 3-jarige opleiding voor ‘Primary
Teachers Certificate’ bij het Gambia College met
succes afgerond. Een geweldige prestatie!

Door de ontvangen sponsorbijdragen van
particulieren en organisaties kon Stichting Buganala
de vergoedingen aan de stafleden, de kosten van
transport voor de leerlingen uit de omliggende
dorpen en een dagelijkse schoolmaaltijd voor alle
kinderen betalen.
Met het ministerie van onderwijs is overleg gestart
over de ondersteuning door de overheid, zoals het
betalen van salarissen van onderwijzers en het
verstrekken van lesmaterialen.

Projectweken PRO8-basisscholen
In mei waren er op basisscholen de Leer en de
Boomgaard projectweken met als thema Gambia.
De Leer (Hengelo, Gld.)
De kinderen van basisschool de Leer maakten
knutselwerkjes, schreven werkstukken en volgden
een djembé-workshop. Aan het eind van de week
was er een inloopavond waarvoor ouders, opa en
oma’s en Stichting Buganala waren uitgenodigd om
de resultaten te bekijken. Tijdens deze inloopavond
werd ook geld ingezameld door de knutselwerkjes te
verkopen. Daarnaast zamelden de kinderen geld in
door klusjes te doen. Een leerzame maar vooral
leuke week!

De Boomgaard (Braamt)
Ook de kinderen van basisschool de Boomgaard
hadden een leerzame week in mei. De week was
gevuld met allerlei Gambiaanse activiteiten zoals
water dragen op je hoofd, het proeven van Domoda
en het spelen van een Gambiaans spel. Aan het eind
van de week hebben de kinderen zich van hun
sportiefste kant laten zien: ze hielden een
sponsorloop om geld op te halen voor Stichting
Buganala. Wat een kanjers en een mooie afsluiter
van de projectweek!

Verkiezingen
Begin van het jaar was Gambia meerdere keren in
het nieuws vanwege de opgelopen spanningen na
de verkiezingen. Wij hebben deze ontwikkelingen op
de voet gevolgd door berichten in het nieuws en
berichten van Gambiaanse vrienden en kennissen.
We zijn blij dat na een aantal weken de rust in
februari weer is teruggekeerd en de kinderen weer
allemaal naar school gaan.
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Start ondersteuning Naneto Seyoni Nursery School
De Naneto Seyoni Nursery School werd voorheen
ondersteund door een stichting maar deze stichting
is in 2016 gestopt met de ondersteuning. De
docenten werken sindsdien zonder salaris en met
beperkte onderwijsmiddelen. Ondanks het gebrek
aan middelen wordt er op een enthousiaste manier
les gegeven met goede resultaten. Dit was voor
Stichting Buganala aanleiding om te gaan praten met
de schoolleiding, dorpsraad en ouderraad. De eerste
bespreking is in juli gevoerd door bestuurslid Cees
IJsendoorn. Tijdens dit gesprek is onderzocht wat
Buganala kan betekenen voor deze school. Een
tweede gesprek heeft plaatsgevonden op 7 augustus
met bestuursleden Cees IJsendoorn en Wilfried
Holtus. Ook dit was een constructief gesprek en naar
aanleiding daarvan zijn al een aantal ontwikkelingen
in gang gezet, in afwachting van het besluit van het
bestuur van Stichting Buganala over de
ondersteuning van Naneto Seyoni Nursery School. In
de bestuursvergadering van 29 augustus heeft de
Stichting Buganala besloten om de school te gaan
ondersteunen met ingang van het nieuwe schooljaar
(september 2017).

Actie Almende College
Tweede klassers van het Almende College hebben
zich in de laatste maanden van het schooljaar
ingezet voor de kleuters op onze scholen. Nadat wij
een presentatie over Gambia en Stichting Buganala
hadden gegeven, gingen de leerlingen aan de slag
met het opzetten van een eigen bedrijfje, genaamd
‘TeamBuganala’. Door taarten te bakken en flessen
te verzamelen, haalden ze geld op. Daarnaast
brachten ze allerlei kleutermateriaal bijeen. De
materialen en het geld werden aan ons
overhandigd tijdens de eindpresentatie waarin de
leerlingen vertelden over hun inzet in de afgelopen
maanden.

De school ligt dichtbij de zuidelijke grens met
Senegal, ongeveer 15 minuten rijden vanaf Brikama.
Op de kruising achter Brikama (bij de politiepost), de
linkerweg richting Penyem. Na Penyem is het nog
circa 5 minuten.

Facebook
Volgt u ons al via onze facebook-pagina? Daar
plaatsen we regelmatig berichten over
projectweken van basisscholen, nieuwtjes en
bezoeken aan de scholen in Gambia. Op die manier
blijft u altijd op de hoogte!
Volg ons op: www.facebook.com/buganala

Projectweek Roncallischool Zeddam
In september/oktober 2017 wordt op de
Roncallischool in Zeddam aandacht besteed aan
Gambia. Doel is de leerlingen kennis bij te brengen
over Afrika en Gambia. Er wordt onder andere
gedanst en muziek gemaakt. Het project wordt
afgesloten met een sponsorloop op 9 oktober en
een Gambiamarkt op donderdag 12 oktober van
17.00 - 18.30 uur. Tijdens de markt komen we in
Afrikaanse sferen: er kunnen Gambiaanse
producten worden gekocht, er is een restaurant,
werkstukken van leerlingen worden tentoongesteld
en er is muziek en dans. Belangstellenden zijn van
harte welkom om langs te komen!

Stichting Buganala – stichtingbuganala@gmail.com
Website: www.buganala.nu
Sponsoring via: NL 50 INGB 0002519277

