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Bezoek aan Gambia, mei 2018
In mei bezochten drie bestuursleden de projecten in
Gambia. Hieronder een aantal hoogtepunten.

Foto verslag bezoek aan Gambia, mei 2018

Door twee reisgenoten werd op de Jambur Basic
Cycle School een voetbaltraining gegeven aan ruim
30 leerlingen. Tijdens de training werd gebruik
gemaakt van de nieuwe voetballen, hesjes en
pionnen die vanuit Nederland waren meegenomen.
De training werd afgesloten met een wedstrijdje: de
jongens tegen de meisjes.
Bij de school for the deaf, in Brikama, kreeg het
reisgenootschap les in gebarentaal van de leraren
en leerlingen. Zo leerden ze onder andere boter, ui
en soep in gebarentaal. Daarbij lieten de leerlingen
zien hoe goed ze kunnen spellen.
Ook in Naneto Seyoni werd er gevoetbald maar
vooral ook erg veel gezongen. Tijdens het bezoek
werd ook de Memorandum of Understanding
getekend, door o.a. de directrice van de school en
de voorzitter van st. Buganala. Met deze MOU
verbinden verschillende partijen zich aan de school
en de plannen voor de aankomende jaren. Nu de
MOU is ondertekend, wordt zo snel mogelijk gestart
met de renovaties.
Bij de Yama Nursery School in Ebo Town was er een
hartelijk welkom. Het schooltje heeft beperkte
ruimte, ligt naast een vuilnisbelt en het
regenseizoen zorgt regelmatig voor problemen.
Ondanks dat, zijn de leerlingen en leraren erg
enthousiast en is er veel gezongen tijdens het
bezoek.
Meer zien van de reis? Bezoek dan de website:
www.buganala.nu, daarop staan meerdere filmpjes
van deze reis.

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

Wist je dat?
- Gambia het kleinste land is op het vaste land van
Afrika?
- Naast toerisme het land voornamelijk leeft van
visserij en de pindateelt?
- Er in Gambia heilige krokodillen zijn die je kunt
aanraken (Crocodile Pool in Bakau)?
- Er van James Island meer dan 12 miljoen slaven
naar Amerika zijn vervoerd?
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Actie van de Mariabasisschool, ’s-Heerenberg
In juni organiseerde de Mariabasisschool in ’sHeerenberg een projectweek rondom Gambia. De
week werd afgesloten met een sponsorloop en een
markt. De inzet van leerlingen, ouders en leraren
zorgden voor een gezellige week en markt. Daarbij
werd een bedrag opgehaald van wel €3500,-!

Ondertekening van de MOU
Zoals al eerder vermeld in deze nieuwsbrief, werd
in mei de MOU ondertekend tussen o.a. st.
Buganala en de Naneto Seyoni Nursery School. Ook
de alkalo (dorpshoofd) tekende de overeenkomst,
niet met een pen maar met het zetten van een
stempel met de duim.

Project tweede klas Almende College Isala
Het begint een traditie te worden: elk jaar zetten
een aantal klassen van het Almende College Isala
zich in voor Gambia. Dit jaar deden twee klassen
acties voor st. Buganala en, één klas zette zich in
voor st. Huis van Marabout. De klassen haalden
samen een bedrag op van wel €2400,-! De
bijdrage aan st. Buganala wordt gebruikt voor
materialen voor o.a. de school in Naneto Seyoni.

Een prettige zomer!
We wensen u een prettige zomer toe en hopelijk tot
ziens na de zomermaanden!

Vanuit Almende College Isala is in maart een
eerste groep leerlingen naar Gambia geweest. Ze
hebben daar onderzoek gedaan voor hun
profielwerkstukken. De reis was een groot succes.
Aankomend schooljaar zal dan ook een nieuwe
groep leerlingen naar Gambia gaan! Ze bezoeken
dan ook een aantal scholen van St. Buganala.
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