Als mens hebben we allemaal iets gemeenschappelijks.

Gambia

Alle ouders willen zo goed mogelijk de zorg dragen voor hun
eigen kind en de verantwoording nemen voor het onderwijs ook
in Afrikaanse landen.

Wat doet het met een zwarte moeder om een kind te
vertellen dat een witte moeder haar onderwijs moet
betalen en wat doet het met een vader, zo gaat het al
meer dan 60 jaar.
En wat doet het met een kind voor de rest van haar
leven, zij zal het weer doorgeven aan haar kinderen.

Ondanks hard werken om
het beste te willen voor je
kind
Kinderen zwaaien wanneer er bezoek
komt vanuit het westen.
Al meer dan 60 jaar worden er
kinderen gesponsord, kinderen krijgen
kinderen en deze worden ook weer
gesponsord.

Zouden wij dit willen voor
onze kinderen.
Vanaf 2000 zijn we gestart om dit anders te doen

Kinderen van de ouders worden gesteund met het ouder/
school project in Bansang Thomas Nursery

Kaddy Bittaye 14 jaar
gesteund door mw.
Bergmans. Gaat naar
grade 7

Amie M Darboe 12 jaar
donaties gestopt door
donateur, gaat naar
grade 7

Yera Sowe: 10 jaar donateur
gestopt gaat naar grade 4

Jai Camara: 14 jaar
gesteund door Huub
Bergmans gaat naar
grade 8

Haddy Kebbeh: 15 jaar
gesteund door Huub
Bergmans, gaat naar
grade 8

Kadijatou Singetah: 14
jaar gaat naar grade 7
donateur is gestopt

Omar Sabata; gesteund
door Jan Bergmans, gaat
naar grade 7.

Mariama s. jallow: 12 jaar
gesteund door sandy van
lokven gaat naar grade 7

Makuta Njie; 13 jaar
gesteund door Conny de
Bont gaat naar grade 7

Momadou L. Kora: 14
jaar gesteund door Huub
Bergmans gaat naar
grade 7

Maminatou Jallo: 14 jaar
gesteund door Henny
Assendelft, gaat naar grade 7

Birikisia Jallow;17 jaar
gesteund door rens reede
gaat naar de sss

De ouders en de kinderen zullen u eeuwig dankbaar zijn, de cirkel wordt
doorbroken.

Gelijkwaardigheid, ouders nemen graag de
verantwoording voor hun eigen kinderen

Door steun aan de ouders van de
donateurs van het ouder/
schoolproject nemen de ouders de
verantwoording om het onderwijs
aan te gaan met een eigen
bijdrage.

Kinderen zijn de toekomst maar de ouders moeten het nu
doen
Ouders zouden zelf het onderwijs
moeten kunnen betalen voor hun
eigen kind, die verantwoording
mag je een ouder niet ontnemen.
Door gebruik te maken van wat er
al in het land is, zes jaar gratis
onderwijs op gemeentescholen,
hebben wij sinds 2000 een
school/ouderproject waar ouders
zelf een gedeelte van het
onderwijs kunnen betalen.
Gelijkwaardigheid, inzichten,
kennis, inventiviteit, creativiteit
en te weten dat de kinderen geld
kosten is een belangrijk keerpunt.
Ouders zijn betrokken, zoeken
manieren om geld te verdienen.
Er zijn geen kleuterscholen in
Gambia, de kleuterscholen die
door de stichting zijn gebouwd
dienen als een opstapje naar
het basisonderwijs.
Bovendien is een school een
bron van inkomsten en
werkgelegenheid een goede
leerschool om financiële kennis
op te doen voor leraren en
ouders om zelf de scholen
financieel te kunnen
onderhouden.

Maakt financiële kennis mogelijk

Kinderen die gestart zijn in 2000 hebben het hele traject
van 14 jaar onderwijs doorlopen dankzij onze donateurs
en de ouders
Gestart op de kleuterschool Child
Alone Foundation in Bakau.

87 kinderen geslaagd

Alle ouders hebben
deze bijdrage geleverd

Gelijkwaardigheid “ouders van nu” in Gambia

Moonshine nursery één van de vier scholen die door
Robin Hood is gefinancierd en begeleidt.

leerkrachten

Ouders betalen zelf het schoolgeld voor het onderwijs, op deze school zijn 14
ouders gesteund met een bijdrage. Naast deze school werd er nog een
kleuterschool gebouwd door een stichting uit Nederland, hier had men gratis
.toegang. Toch zijn alle kinderen op deze school gebleven.
Ondanks veel pogingen om enige
veranderingen te brengen betreft de
maandelijkse inkomsten die zij zelf zouden
kunnen genereren , zijn de leraren en
ouders er altijd vanuit gegaan dat alles
wordt betaald door de rijke witte en dat
was moeilijk te veranderen.
De eigen bijdrage voor de school was het
lesgeld van de ouders.
Dit moet ook anders kunnen.

Deze school is in 2009 uitgeroepen tot een van de beste scholen
in Gambia, wel met totale hulp en financiële ondersteuning van
de stichting.

Dit is, wat we vaak tegenkomen

Land
eigenaar

Een Nederlandse ondernemer wilde
graag “helpen” in de landbouw. 33 %
van de opbrengst was voor eigen gewin.
De Gambiaanse boeren hebben hun
land ter beschikking gesteld voor dit
project, zij moesten het ontginnen,
onderzoek werd gedaan door lokale
mensen die al meer dan 30 jaar
wereldwijd ervaring hadden, zij werden
niet betaald voor hun werkzaamheden
en ook de onkosten die zij hadden
gemaakt werden niet vergoedt.

Deze ondernemer wilde 20 studenten uit Nederland laten komen om te helpen
tegen gratis kost en inwoning. De komst van al die buitenlandse studenten was
natuurlijk al een nadeel voor de Gambiaanse studenten die ook graag als
stagiaire willen helpen en leren.
Nederlandse studenten zouden moeten betalen voor kost en inwoning bij deze
straatarme mensen, een bedrag van € 5,00 per dag zou heel normaal zijn. En
dat bespaarde hen nog veel geld ook. Immers, het leven in Nederland is veel
duurder dan € 5,00 per dag!
Wanneer studenten uit Nederland 20 X € 5.00 is € 100.00 per dag X 90 dagen is
€ 9.000,00 zouden betalen dan kunnen de mensen in Gambia daar heel wat
mee doen
Onder andere hun eigen school in het dorp renoveren en het onderwijs van hun
kinderen zelf betalen. Uiteindelijk is het hele project niet doorgegaan. En
hebben de mensen 2 jaar voor niets gewerkt. Zo haal je meer uit het land dan
dat je erin stopt.

We denken bruggen te bouwen maar we bouwen muren om
de mensen heen.

Vrijwilligers zouden moeten betalen om op een
Gambiaanse school te mogen werken
Witte mensen gaan naar Gambiaanse
scholen om te helpen.
Het begint met het buitenspel zetten
van de lokale leerkrachten, zij moeten
tijdelijk, bijvoorbeeld 3 maanden, plaats
maken voor deze buitenlandse “hulp”.
Mensen met een heel andere cultuur!!
Zouden die beter weten hoe ze kinderen
voor moeten bereiden op de
Gambiaanse maatschappij dan de lokaal
opgeleide onderwijzers, die nu
bovendien maandenlang salaris moeten
missen?
Vrijwilligerswerk is aantrekkelijk voor de westerse mensen, de scholen hebben geld nodig.
Gambianen zullen om die rede blij zijn en verwachten dat ze worden geholpen met
schoolmaterialen en/of renovaties.
Het zou normaler zijn dat deze vrijwilligers geld betalen zodat zij op deze wijze inkomsten
kunnen genereren en deze uitgeven in eigen land voor meubels etc……

Leraren in Gambia hebben een
goede opleiding gehad zij hoeven
niet vervangen te worden.
Toekomstige leerkrachten reizen
naar Dakkar om hun studie af te
ronden.

Zo veroorzaakt deze buitenlandse “hulp” bij Gambianen een
gebrek aan eigen doelstellingen het beperkt de groei en
ontwikkeling en werkt verlammend op het zelfvertrouwen.

Een voorbeeld hoe de Gambianen in moeilijkheden blijven
Een kleuterschool die door de stichting is gefinancierd kon geheel op eigen financiële
kracht functioneren, de inkomsten kwamen van de ouders die zelf het schoolgeld
betaalden, twee van de leraren waren eigenaar van de grond en hadden een dubbel
salaris.
Na 10 jaar hadden zij graag nog 4 klaslokalen bijgebouwd voor een basisschool. Dit
hebben wij als stichting niet toe kunnen zeggen, immers: het basisonderwijs is gratis
op de gemeentescholen, zij zouden in de problemen komen met de maandelijkse
kosten die de extra 4 klaslokalen met zich mee zouden brengen.

Na 2 jaar hebben ze het toch voor elkaar gekregen om van een buitenlandse
particulier (vrijwilligers die op school hebben gewerkt) deze 4 klaslokalen te
bouwen.
De meubels werden vervangen door meubels uit Nederland. Hoeveel loopt het
land mis aan inkomsten? Timmerman staat langs de kant, het is een zware
concurrentie met Nederland.
Daarna is de school weer in de problemen gekomen omdat er geen financiële
draagkracht was voor deze extra lokalen. Leraren kunnen niet meer worden
betaald, toiletten zijn verwaarloosd en aan vernieuwing toe, zo blijven de
mensen in Gambia niet in staat om zelf problemen op te lossen en blijven ze
hun hand ophouden. Zij blijven arm en onwetend

Hulp gaat vaak om eigen behoefte, hier is niets mis mee, maar
vergeet niet dat de mensen waar het om gaat ook willen
groeien.

De Thomas Nursery School in Bansang, Oost-Gambia
Dit kan wel eens de eerste school zijn die volledig zelfstandig gaat worden !!
In Bansang, 320 kilometer landinwaarts, is een 4e school gebouwd door de
stichting, gefinancierd door Thomas Netten, aan wie de school haar naam dankt. Er
is weinig hulp landinwaarts, het meeste wordt gedaan in het kustgebied waar de
mensen al veel rijker zijn door het toerisme.
Alieu Sawyerr is de eigenaar van de grond en tevens hoofdleraar, hij heeft zijn
grond aan de community geschonken, inmiddels zijn er al meer dan 800 kinderen
daar het onderwijstraject ingegaan, gesteund door de leerkrachten, ouders en de
donateurs van onze stichting die het ouder/kindproject steunen.

Alieu

Lamin

L

Alieu is door polio gehandicapt desondanks is
hij altijd een goede leerkracht geweest en een
soepele man met meer daden dan woorden.
Alieu heeft altijd in het onderwijs gezeten. Nu
heeft hij Glaucoom en moet helaas stoppen met
zijn functie als hoofdleraar, maar blijft actief. Zijn
zoon gaat de school overnemen. Alieu zegt; dit is
het beste wat mij is overkomen, ik heb mijn
zoon een toekomst kunnen geven, mijn
blindheid is niets, vergeleken bij het feit dat er
geen toekomst zou zijn voor mijn zoon.
Een rede voor zijn zoon Lamin om zijn studie
te starten bij het Early Childhood Education
om zijn diploma als hoofdleraar te halen.
Lamin studeert in de Kombo ,het toeristische
gedeelte aan de kust van Gambia, hiermee
staat hij ook bloot aan alle gevaren. veel
jongeren trekken naar de kust om in contact
te komen met toeristen.

Alieu heeft altijd hard gewerkt aan de toekomst van zijn
zoon

Thomas Nursery in Bansang 320 kilometer landinwaarts.

Ouders worden gesteund met maandelijkse donaties ( gedeelte schoolgeld) door
de stichting
Ouders steunen de school met het betalen van het totale bedrag aan schoolgeld
Kinderen hebben de kans om door te leren
Er wordt geleerd om een boekaccount bij te houden
Er wordt geleerd samenspraak te houden
Er wordt geleerd waarom het beter is om materialen uit eigen land te kopen
ZZPers uit eigen land steunen deze school
Er zijn mogelijkheden hoe zij zelf geld kunnen genereren voor het in stand
houden van de school

Zelf doen maakt de mensen enthousiast, inventief en creatief

De Thomas Nursery

De school ziet er armoedig en verwaarloosd uit, we hebben al
jaren geld tekort, het is makkelijk om geld te vragen, maar eerst
zijn we begonnen, hoe zij zelf geld kunnen genereren en de
school kunnen onderhouden met wat er is.

Kinderen en leraren houden de school schoon

In Gambia en in
waarschijnlijk
meer Afrikaanse
landen is er altijd
erg veel personeel
voor onderhoud
en schoonmaken,
dit is een
kostenpost die
van donateurs
moeten komen en
dat zou niet zo
moeten zijn.

Onder super visie van Lamin wordt elke twee weken de school
schoongemaakt samen met de leraren en de kinderen. Donaties
hiervoor komen uit eigen land.

Lamin is al een paar jaar actief ondanks nog maar weinig uitzicht
op financiële ondersteuning . Hij heeft zijn taak en missie
gevonden!
Lamin loopt stage op
eigen toekomstige
Thomas Nursery School

Hij reist elke maand op en
neer van Bansang naar de
Kombo, zijn vader betaald
de reis.

Lamin loopt stage op
eigen toekomstige
Thomas Nursery
School

Lamin in Dakkar met zijn studiegenoten

Tijdens zijn studie heeft Lamin
veel contact met de stichting om
te leren hoe je zelfstandig kan
functioneren,en geld kan
genereren voor de toekomst van
de school, De maandelijkse kosten
zullen ongeveer € 600.00
bedragen wanneer de renovaties
helemaal klaar zijn.

Betrokkenheid en duidelijkheid, vooral dat Nederland ook zijn
Lamin
in Dakkar
met studie
-genoten kent onder de mensen, heeft het
problemen
heeft
en armoede
de ogen geopend bij Lamin. Ontwikkelen in eigen land.

Donaties uit eigen land voor de kosten van het schoonmaken
en schoolmaterialen uit eigen land.
Twee ZZPers starten een eigen bedrijf met een minikrediet, zij steunen de
Thomas Nursery elke maand met een bijdrage.
Hiervan kan de school worden schoongemaakt en schoolmaterialen aan worden
geschaft uit eigen land.

Artikelen uit Nederland
komen aan via de haven

Uitsorteren van de goederen

Uitstallen voor de verkoop

Wanneer je schoolmaterialen krijgt, op is op en hebben ze weer een
lange tijd niets, zo kan je nooit enige structuur krijgen.

Waardevol om zelf schoolmaterialen te kunnen
aanschaffen in eigen land

Zelf geld verdienen om de school in stand te houden een
draagvlak voor zelfstandig zijn en blijven.
Toekomst plannen die we gaan realiseren;
Verhuur van geluidsapparatuur voor bruiloften en partijen
Bibliotheek
Computerlessen
Groentetuin
Apotheek ( de apotheker moet hier zelf een salaris uit
kunnen halen)
Het is al een jaar gelukt dat de zzpers geld aan de school
doneren en het krediet terug betalen, we zijn nu toe aan de
volgende stap. Aanvraag renovaties aan instanties.
Ondertussen gaan we wel door met het verzamelen van
spullen voor de verkoop.

Spullen verzamelen voor de ZZpers
Wij sturen spullen, twee zzpers kunnen hiervan leven en zelfs hun
toekomstplannen realiseren
Zij betalen de
onkosten voor de
verscheping van de
spullen en doneren
een bedrag aan de
school. Zij
verkopen de
spullen aan de
bevolking.

Alagie is één van de mannen die voor veel Nederlanders voor niets heeft
gewerkt, hij was de man die veel heeft gedaan voor de Nederlandse
ondernemer. Hiermee hebben we wel veel ervaringen opgedaan, met
dank aan alle mensen die ons enorm hebben benadeeld uit
onwetendheid hebzucht en machtsmisbruik.
Het was nodig om alle problemen tegemoet te komen, het heeft veel
inzicht gebracht. Problemen zijn er overal om hiervoor weg te lopen
ontwikkel je niets.
Maar vooral ook veel dank voor de mensen die in de zwarte bevolking
blijven geloven.
Alagie wil boeren en dat zal hem lukken, al meer dan 5 jaar blijft hij
hopen. Hij heeft al een start gemaakt op zijn land.

Wat hebben we nodig
Sportkleding
Sportschoenen
Slippers
Buik/heuptasjes
Hengels
Keukenspullen
Regenkleding
Strijkijzer
Licht voor buiten
Laptop
Mobiele telefoon
Computers
TV
Contactdozen
Verlengsnoeren
Gereedschap
Kinder/babykleding
Schriften
Potloden
Fietspomp

De spullen worden
verzonden tegen betaling
door de Gambianen en
verkocht, het dorp heeft
pas elektriciteit gekregen,
de bewoners kunnen niet
naar de grote stad, de
kosten zijn daarvoor te
hoog. Een kans voor de
Zzpers om een bedrijfje te
starten. Zij leren handelen
en ontwikkelen hun
financiële kennis.
Om de stichting te steunen
vragen wij om u aan te
melden bij
www.helpfree.ly/j15902.nl
voor gratis donaties. (zie
bijlage) het kost niets, u heeft
alleen voordeel.

Ik hoop u hiermee informatie te hebben gegeven dat de
problemen in Gambia veroorzaakt wordt door veel
westerlingen die uit onwetendheid en medelijden het land nog
armer maken, en de mensen in Gambia geen kans krijgen het
zelf te doen.

