Nieuwsbrief Stichting Buganala – december 2021
School for the deaf, Brikama
Dit schooljaar is een heel belangrijk jaar voor de
school, aangezien voor het eerst er een klas negen is
waarvan de leerlingen in juni volgend jaar het
Gambia Basic Education Certificate-examen moeten
afleggen. De leerlingen van de klassen vijf en acht
nemen in juni deel aan het National Assessment
Test. In november zijn de gebruikelijke
zaterdagklassen begonnen om de leerlingen voor te
bereiden op het examen, met name klas negen, die
zal bepalen of de leerling naar een hoger niveau van
de middelbare school zal gaan.
In december zijn er 14 leerlingen voor de
kleuterschool, 70 leerlingen voor de lagere school en
28 leerlingen voor de middelbare school. In totaal
zijn er 112 leerlingen op school. Voor deze
leerlingen worden de kosten voor het dagelijkse
vervoer van huis naar school en terug door Buganala
betaald. Per dag is hiervoor een bedrag van € 40,-beschikbaar.

Projecten in uitvoering in 2021:
• Ebo Town, Yama’s Nursery School
• Brikama, School for the deaf
• Njaba Kunda, Lower Basic School
• Naneto Seyone, Nursery School
Sponsorkliks
Door middel van Sponsorkliks hebben we tot nu toe
een mooi bedrag opgehaald:

€ 362,50
Steun Buganala met uw online aankopen!
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!

Volg ons het hele jaar door!
Via onze website www.buganala.nu

Of via onze facebookpagina: @buganala
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Nursery School, Naneto Seyone
Eind november bracht bestuurslid Wilfried Holtus
een bezoek aan Gambia. Hij bezocht onder andere
de Nursery School in Naneto Seyone. Door stichting
Bouwen is gewerkt aan de aanleg van een
waterleiding. Tijdens het bezoek maakte Wilfried
onderstaande foto’s:

Financieel meerjarenoverzicht
Sinds de oprichting van Stichting Buganala in 2006 is
in 15 jaar een totaal van bijna ¾ miljoen Euro
omgezet.
Specificatie van de opbrengsten in de periode 2006-2021:
Stichtingen en ander organisaties € 549.000 = 72%
Scholen PRO8
€ 33.000 = 4%
Bedrijven
€ 100.000 = 13%
Particulieren
€ 33.000 = 4%
Inzamelingen en ander acties
€ 52.000 = 7%
--------------------------Totaal opbrengsten
€ 767.000
Specificatie van de uitgaven in de periode 2006-2021:
Nieuwbouw / renovatie
€ 500.000 = 68%
Maaltijden en vervoer
€ 77.000 = 10%
Sponsoring schoolgeld
€ 36.000 = 5%
Onderwijsmaterialen
€ 39.000 = 5%
Vergoedingen leerkrachten
€ 29.000 = 4%
Ondersteuning en begeleiding
€ 32.000 = 4%
Algemene bestuurskosten
€ 30.000 = 4%

------------------------Totaal uitgaven

€ 743.000

Wij wensen u…

hele prettige feestdagen en een gezond 2022!
We willen u hartelijk danken voor de betrokkenheid
en interesse het afgelopen jaar.
Hopelijk tot ziens in 2022,
Stichting Buganala
Geert Gerritsen
Cees IJsendoorn
Wilfried Holtus
Remko Brinkhuis
Marjolijn Gerritsen
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