Nieuwsbrief Stichting Buganala – december 2017
Bezoek aan Gambia
Regelmatig bezoeken de bestuursleden Gambia om
de projecten te bezoeken, de voortgang te
monitoren en nieuwe afspraken te maken. In
november heeft Cees IJsendoorn alle projecten
bezocht of contact gelegd met de leidinggevenden.
Zo bezocht hij de School for the Deaf in Brikama,
waar hij sprak met de directeur. De school heeft
sinds september ook een grade 5 en er zitten nu
ruim 50 kinderen op de school.
Ook had Cees contact met de directeur van de
school in Njaba Kunda. De kleuterklas had lange tijd
geen leraar maar dit schooljaar is een nieuwe leraar
gestart voor deze klas.

Acties in 2017:
In 2017 zijn er weer veel acties geweest voor St.
Buganala. Zowel particulieren, bedrijven als scholen
hebben zich ingezet voor de kinderen in Gambia.
Eén van deze acties was op de Roncallischool
(Zeddam). De kinderen schreven verhalen, maakten
kunstwerken en hielden een sponsorloop. De inzet
van de kinderen heeft ruim €3000,- opgeleverd!
In de week voor kerst is nog een actie op touw gezet
door de Galamaschool (‘s Heerenberg). Daar werd
een kerstmarkt voor Gambia georganiseerd.
Ook basisscholen De Leer (Hengelo, Gld) en de
Boomgaard (Braamt) zetten zich dit jaar in voor
Gambia. Alle kinderen, leraren en ouders willen we
hartelijk danken voor hun inzet!

Voor de school in Ebo Town heeft is geregeld dat de
salarissen van de leraren zijn uitbetaald en dat de
school uniformen kan aanschaffen voor de kinderen.
Ook in Naneto Seyoni is ervoor gezorgd dat de
leraren hun salarissen hebben ontvangen. Daarnaast
heeft Cees de slechte toestand van de gebouwen
verder bekeken. Voor deze school zijn we actief op
zoek naar sponsoren (zie volgende pagina van deze
nieuwsbrief).
Verder heeft Cees tijdens zijn bezoek geregeld dat
de spullen uit de container die we in september
verzonden hadden, zijn verdeeld. In deze container
zaten onder andere vier schoolborden en meubels
van scholen hier in Nederland.

Projecten in uitvoering in 2018:
 Ebo Town, Yama Nursery School
 Brikama, School for the Deaf
 Jambur, Basic Cycle School
 Njaba Kunda, Lower Basic School
 Naneto Seyoni, Nursery School

Stand van zaken - Jambur Basic Cycle School
De Jambur Basic Cycle School is het project met het
grootste aantal leerlingen: ong. 750 op dit moment.
De school ligt in Jambur en is sinds kort te bereiken
via een nieuwe weg (van Sukuta naar Jambanjelly).
De weg moet nog worden geasfalteerd maar hij is nu
al een stuk beter dan de vorige weg (van Farato naar
Jambur).
We hebben de afgelopen jaren veel mooie mijlpalen
bereikt, waaronder de bouw van meerdere lokalen
en het opzetten van een bibliotheek en grote
schooltuin. In de aankomende tijd worden wederom
lokalen bijgebouwd met behulp van een sponsor
waardoor de leerlingen voortgezet onderwijs kunnen
volgen in hun eigen omgeving. Op deze manier
hoeven de leerlingen geen lange afstanden te reizen
waardoor vaak minder of niet meer naar school
gaan. Door de bouw van de lokalen kunnen we
ervoor zorgen dat de leerlingen tot hun 15e jaar op
de school les kunnen volgen.
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Naneto Seyoni Nursery School
In de nieuwsbrief van september 2017 stond dat St.
Buganala een nieuw project heeft mogen
toevoegen: de Naneto Seyoni Nursery School. Op dit
moment hebben we reeds enkele donaties voor dit
project ontvangen maar we zijn nog hard op zoek
naar meerdere sponsoren. Helpt u ons mee in deze
zoektocht?

Foto’s Naneto Seyoni Nursery School

De school is in 1995 op eigen initiatief van één van
de huidige onderwijzers gestart en ligt in de buurt
van Busura. De hoofdonderwijzeres en drie
leerkrachten geven dagelijks les aan 120 leerlingen
tussen de vier en zeven jaar. Na drie jaar
kleuteronderwijs gaan de leerlingen naar de primary
school in Busura.
In de twee bestaande schoolgebouwen zijn vier
leslokalen, kantoor en opslagruimte aanwezig. De
gebouwen zijn in een niet al te goede staat. In de
zinken dakplaten zijn door roestvorming gaten
ontstaan, die in het regenseizoen behoorlijke
lekkages veroorzaken. De vloeren in de lokalen
zitten vol gaten en de muren zijn zeer beschadigd.
Omdat de ramen van beperkte omvang zijn komt er
erg weinig daglicht naar binnen. De bestaande
toiletvoorzieningen zijn primitief en verouderd.
Op dit moment betalen wij de maandelijkse
vergoedingen aan de personeelsleden en zorgen
voor het verzamelen van gebruikt schoolmeubilair
en de verscheping daarvan.
Voor de uitvoering van de renovatie van de
schoollokalen en nieuwbouw van een toiletgebouw
is een totaal bedrag van € 20.000,- benodigd:
Constructie nieuw dak
€ 6.000
Nieuwe cement vloer met tegels
€ 4.000
Nieuwe raamconstructies
€ 2.000
Schilderen binnen en buiten
€ 2.000
Nieuw toiletgebouw
€ 6.000
Wilt u of kent u iemand die wil bijdragen aan dit
project? Neem dan contact met ons op
via stichtingbuganala@gmail.com of maak een
bedrag over op NL 50 INGB 0002519277 t.n.v.
Stichting Buganala.
Alvast hartelijk bedankt!

Bedankt en tot in 2018!
Via deze weg willen we u hartelijk bedanken voor
uw interesse, steun en/of gift aan St. Buganala dit
jaar. We hopen u dan ook graag weer in het nieuwe
jaar te ontmoeten om samen te bouwen aan de
toekomst voor kinderen in Gambia.
Wij wensen u hele prettige feestdagen en een
goede jaarwisseling.
Tot in 2018!
Bestuur Stichting Buganala,
Geert Gerritsen
Remko Brinkhuis
Cees IJsendoorn
Marjolijn Gerritsen
Hans Varenhout
Wilfried Holtus
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