Nieuwsbrief Stichting Buganala – december 2020
Corona in Gambia
Sinds eind oktober zijn de scholen weer open in
Gambia. Midden december zijn er in totaal ruim
3770 Gambianen positief getest op COVID-19. In
totaal zijn er ruim 120 Gambianen overleden aan
het virus.
Op de hoogte blijven van de laatste actuele cijfers?
Dat kan via:
www.corona-teller.nl/kaart-coronavirus-Gambia
De scholen hebben de nodige maatregelen
genomen:

TIKKIE! Jij bent ‘m!
Dit jaar hebben we geen grote sponsoracties
gehouden. Mede door Corona konden de scholen
van PRO8 dit namelijk niet realiseren.
Daarom zetten we samen met de PRO8-scholen de
actie ‘Tikkie! Jij bent ‘m!’ op.
Voor € 1,20 konden leerlingen en ouders één
schooldag cadeau doen aan Lamin, een leerling van
de Brikama School for the Deaf.
Voor dat kleine bedrag kunnen wij alles regelen:
vervoer, schoolspullen, een schooluniform, een
warme maaltijd en goed onderwijs.
Uiteindelijk ontvingen we tikkies van leerlingen en
hun ouders van de PRO8-scholen, vrienden en
familie, leveranciers en bedrijven. Samen maakten
de tikkies een bedrag van € 3099,- !
Een overweldigend resultaat, waar we jullie enorm
voor willen bedanken. Met dit bedrag kan Buganala
ervoor zorgen dat 16 dove kinderen een jaar lang
onderwijs ontvangen.
Als bedankje maakten we een filmpje met beelden
van de Brikama School for the Deaf. Dit filmpje is te
vinden op onze website:
www.buganala.nu/nieuws/bedankt-voor-jouwtikkie-1
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Njaba Kunda Lower Basic School
Goed nieuws! Teacher Fatou Trawally is geslaagd
voor haar opleiding ECD (Diploma in Education). Ze
behaalde dit diploma in november op The Gambia
College. Een mooi resultaat voor Fatou Trawally, de
school en de leerlingen! Hieronder een foto van de
klas van Fatou:

Brikama School for the Deaf
Toen in oktober de scholen weer open mochten,
ontvingen we veel foto’s van de directeur van de
Brikama School for the Deaf. Te zien is dat leraren de
lessen aan het voorbereiden zijn en leerlingen
schriften krijgen uitgereikt.

Helaas ook slecht nieuws. Begin december
ontvingen we het bericht dat de directeur van de
Njaba Kunda Lower Basis School, Mr. Kanteh, is
overleden. Het overlijden van Mr. Kanteh is een
groot verlies voor de school en dorpsgemeenschap.
We hebben onze condoleances overgebracht.
Ebo Town
Ja! Daar zijn ze blij mee. Een zonnescherm over de
speelplaats. Dit geeft de nodige bescherming tegen
de zon en zorgt voor verkoeling.
En dat leverde deze mooie foto op:

Stichting Buganala wenst u…
hele fijne feestdagen en een gezond 2021.
Hopelijk tot ziens in 2021,
Stichting Buganala
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