Nieuwsbrief Stichting Buganala – december 2018
Acties in 2018:
In 2018 hebben wederom een aantal PRO8-scholen
acties gehouden voor Buganala:
Gaanderwijs, Gaanderen:
De kinderen haalden met hun wereldwinkel geld op
voor de dove kinderen op de School for the deaf in
Brikama. De kinderen overhandigden een cheque
van € 192,40 aan de voorzitter, Geert Gerritsen.

Mariabasisschool, ’s Heerenberg:
De kinderen van de Mariabasisschool ‘s-Heerenberg
hebben in juni gewerkt aan allerlei projectjes gericht
op Gambia en Buganala. De week werd afgesloten
met een sponsorloop en een markt. Van
ritmestokjes tot gitaarmuziek en van sushi tot
armbandjes. Er was van alles te koop, te zien en te
eten! Eindresultaat: €3500,-!

Projecten in uitvoering in 2019:
 Ebo Town, Yamah Nursery School
 Brikama, School for the deaf
 Njaba Kunda, Lower Basic School
 Naneto Seyone, Nursery School

Bezoek aan de projecten, november 2018. 1/2
In november hebben alle bestuursleden (m.u.v.
Marjolijn Gerritsen) de projecten in Gambia bezocht.
Het gaf een goed beeld van de ontwikkelingen op de
scholen, die met steun van Buganala zijn ingezet.
Op de School for the deaf in Brikama werd goed les
gegeven, heel betrokken. Wel constateerden we
veel niveauverschil tussen leerlingen. Een aantal
kinderen is heel wijs en snel, voor een aantal
kinderen is het onderwijsaanbod moeilijk. Elke
vrijdagmiddag mogen de kinderen bouwen met de
Legoblokjes die we twee jaar geleden hebben
geschonken. Er is nog wel sterk behoefte aan
concreet lesmateriaal, zoals telramen e.d.
Bij de Yamah Nurseryschool in Ebo Town viel ons op
dat de school er netjes uit zag. De kinderen zagen er
eveneens verzorgd uit. De klassen waren overvol. De
50 jongsten zaten op de grond in een dompig lokaal
van 20 m2! Het lesgeven ging op de ouderwetse
manier: dreunen en herhalen. Maar met zoveel
kinderen en zo weinig ruimte en materialen is dat te
verwachten. We hebben toegezegd in het kleine
lokaal een groter raam en een plafondventilator aan
te brengen en bankjes te plaatsen. Er is één slecht
geventileerd toilet voor 180 kinderen. We bekijken
of we hier iets aan kunnen veranderen.
Tijdens het bezoek aan de Buganala Nurseryschool
op het terrein van The Gambia College hebben we
alle klassen bezocht. Het was goed om te kunnen
constateren dat in de klassen met
speelleermaterialen gespeeld werd, zowel
individueel als in tweetallen. In hoeverre de
leerkrachten hierbij bepaalde leerdoelen voor ogen
hebben werd ook bij navraag niet duidelijk. Het was
echter meer dan we ooit gezien hebben, elke kleuter
een eigen goede tafel en stoel en het gebruik van
materialen volgens een vast roostermoment. Het
team van de school is bereid om nieuwe materialen
te introduceren, uit te proberen en te
implementeren. Ook is het team bereid om hun
ervaringen met de leerkrachten van b.v. Naneto,
Ebo Town en Njaba Kunda te delen. Buganala zorgt
dankzij sponsoring voor de onderwijsmaterialen via
de schoolleverancier Reinders.
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In Jambur hebben we een kort bezoek gebracht aan
de Basic Cycle School. Het nieuwe blok leslokalen is
in gebruik. Het meest oude blok is intussen
afgebroken en bouwvakkers waren bezig met het
metselwerk van een nieuw blok lokalen. Na 10 jaar
stopt, volgens afspraak, onze steun aan deze school.
We hebben de school mede dankzij de steun van
Buganala zien groeien van 400 naar 900 leerlingen.
Er wordt op een hoger niveau les gegeven en de
lokalen, toiletten en watervoorziening zijn op orde.

Foto’s bezoek november 2018
Naneto Seyone:

In Njaba Kunda op de noordoever vertelde de
directeur Mr. Kanteh dat hij nu met een team
werkt, waarvan de meeste leraren uit het dorp of
omgeving komen, zodat er minder verloop van
leraren zal zijn. Het valt op dat er veel jonge leraren
zijn. Lange tijd was er geen kleuterleerkracht. Nu is
Fatoumatta Trawally op kosten van Buganala bezig
met haar opleiding en krijgen de kleuters weer de
aandacht die ze verdienen.
De renovatie van de Nurseryschool in Naneto
Seyone vordert gestaag. De kinderen krijgen nu
tijdelijk les onder de mangobomen. We verwachten
dat de bouw in februari klaar zal zijn. Er is dan een
nieuw toiletgebouw geplaatst, de vloeren, daken en
ramen zijn vervangen en alles is geschilderd. De
nieuwe meubels staan al klaar om t.z.t. geleverd te
worden.
Op onze website staat een filmimpressie:
www.buganala.nu

Foto’s bezoek november 2018
Ebo Town:

Bedankt en tot in 2019!
Via deze weg willen we u hartelijk bedanken voor
uw interesse, steun en/of gift aan 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 2019!
Bestuur Stichting Buganala,
Geert Gerritsen
Remko Brinkhuis
Cees IJsendoorn
Marjolijn Gerritsen
Hans Varenhout
Wilfried Holtus
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