Nieuwsbrief Stichting Buganala – december 2019
Kookmaterialen voor School for the Deaf, Brikama
Voor de school in Brikama zijn kookmaterialen
gekocht. Er wordt elke dag gekookt voor de
leerlingen en de materialen lieten te wensen over.
Deze nieuwe spullen zijn een mooie toevoeging aan
de keuken.

Gambia College Nursury School
Tijdens het bezoek van een deel van bestuur aan de
Nursury School van Gambia College, was er net een
inbraak gepleegd. Door een gat te maken in de muur
van een klaslokaal, hebben ze het meubilair van de
kinderen mee kunnen nemen. Inmiddels is het gat
gemaakt, maar het meubilair is verdwenen. Op dit
moment is er een noodoplossing met meubilair dat
de school heeft kunnen verzamelen.
Foto’s van de ochtend na de inbraak:

Sponsorkliks
Steun Buganala met uw online aankopen!
Sinds een maand kunt u via een online aankoop bij
bijv. Bol, Coolblue of Mediamarkt Buganala steunen.
Hoe het werkt?
1) U gaat naar de website van Buganala
(www.buganala.nu) en klikt op het logo van
Sponsorkliks.
2) U kiest de webwinkel uit waar u uw aankoop
wil doen.
3) U koopt uw product voor precies hetzelfde
bedrag.
Vervolgens krijgt Buganala een deel van uw
aankoopbedrag, zonder dat u extra kosten maakt!

Projecten in uitvoering in 2019:
 Ebo Town, Yama’s Nursery School
 Brikama, School for the deaf
 Njaba Kunda, Lower Basic School
 Naneto Seyone, Nursery School
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Nursery School, Naneto Seyone
In september lieten we al de resultaten zien van de
renovaties in Naneto Seyone. In november werd in
het bijzijn van een aantal bestuursleden de opening
gevierd. Er werden toespraken gehouden door o.a.
de alkalo, één van de oudere dames uit het dorp, de
vertegenwoordiger van de Village Development
Committee en voorzitter van Buganala, Geert
Gerritsen. De gebouwen en het terrein zagen er
goed uit, een mooi resultaat. Naast de toespraken
werd er gedanst en muziek gemaakt. Op het eind
hebben alle kinderen een koek en sap gekregen, om
de opening te vieren.

Nieuwe website stichting Buganala
Sinds november 2019 heeft stichting Buganala een
nieuwe website. U kunt deze website bezoeken via:
www.buganala.nu. De website heeft een nieuw jasje
gekregen. We horen graag wat u er van vindt!

Naast de website is stichting Buganala ook actief op
facebook. Like onze pagina en blijf op de hoogte!
www.facebook.com/buganala

Stichting Buganala wenst u…
hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Hopelijk tot ziens in 2020,
Stichting Buganala
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