In 2014 is er voor het eerst een groep jongeren naar Gambia afgereisd om aan de school
in Jambanjelly te werken. Deze groep heeft voor de jeugd lokalen verbouwd, zodat de
jongens nu les krijgen in hout- en metaalbewerking. We hebben er ook voor gezorgd dat
er docenten voor opgeleid zijn. Daarnaast hebben we het dak vervangen voor de
bibliotheek en de lerarenkamer.
Een 2egroep jongeren zijn in 2016 naar Gambia vertrokken. Dit waren voornamelijk
meiden en we wilden dan ook wat voor de meisjes doen. We hebben een buitenkeuken
gebouwd en hebben een dak vervangen van een blok lokalen. Hier hebben we ook
elektriciteit aangelegd.
In mei 2018 zijn ouders van de jongeren en andere ouderen mee geweest om te
kijken wat de jongeren in de jaren ervoor hebben gedaan. Zij hebben gewerkt aan
een toiletgebouw voor de docenten. Deze is aangesloten op een nieuwe septic tank, die
we hebben gegraven. De bibliotheek hebben we verhuisd naar het oude
huishoudkundelokaal, zodat de juffen van huishoudkunde dicht bij de buitenkeuken
zitten.
Nu konden we ook de ramen bewonderen, die ze hebben gemaakt.
We hebben geld achter gelaten om de oude keuken te verbouwen tot opslag voor de
keuken- en de tuinspullen. Als de andere projecten klaar zijn, gaan ze hiermee starten.
Dit zal ongeveer eind februari zijn.
Komend jaar gaan we proberen om weer een groep jongeren bij elkaar te krijgen
om in 2020 of 2021 weer naar Gambia te gaan. Er is nog genoeg te verbeteren op
de school en dorp.
Goederen naar Jambanjelly Gambia.
Momenteel zijn we bezig goederen in te pakken om weg te brengen voor
Jambanjelly. Mijn garage staat vol! Als iemand nog iets heeft kan het nog mee. We zijn
op zoek naar een goed werkende printer.( Iemand had er een thuis maar ik weet niet
meer wie dat was!) Ook ben ik vergeten te melden dat de school baat zou hebben bij een
goed gevulde verbanddoos. Mocht u iets over hebben van Paracetamol, pleisters,
Betadine zalf of verband kan de school het goed gebruiken. We sturen meestal twee
keer per jaar dozen per container naar Gambia, dus kunt u altijd kleding, huisraad of
andere dingen voor de school( in overleg) afgeven op Kleine beer 70.Christine
Bruinsma (0528 262110)

