Ondanks de ( tijdelijke) minder goede omstandigheden zijn de
leerkrachten gemotiveerd, het doel om zelf geld te genereren maakt ze
creatiever, maar ook gelukkiger.

De Thomas nursery school is gebouwd door de stichting in 2010, gefinancierd door
Thomas Netten, op deze school zijn al meer dan 2000 kinderen gestart met het
onderwijs.
Sindsdien is er niets meer gedaan aan renovaties of enig ander groot onderhoud. Sinds
2017 is de school in een slechte staat, ondanks deze situatie hebben we besloten om
nog geen donaties te vragen voor de nodige renovaties. Wij zijn in afwachting of de
lokale mensen in Bansang de motivatie en creativiteit/inventiviteit hebben om de school
zelf te kunnen onderhouden met de maandelijkse kosten na de renovatie van de school.
Wij willen bereiken dat de mensen uit een afhankelijke positie komen. Het zal de eerste
school worden die de bevolking in Gambia zelf kan onderhouden.
In 2017 zijn we hiermee gestart. Het schoonmaken van de school, renovaties van de
meubels en schoolmaterialen (uit eigen land) worden al vanaf 2017 betaald uit eigen
inkomsten.
Er zijn meerdere ideeën gekomen om de inkomsten van de school te verhogen. Dit
heeft alleen maar voordelen voor de Gambianen en het hele dorp Bansang.

De essentie van deze verandering is de bevrijding uit het afhankelijk zijn
van externe middelen ten behoeve van externe doelen.

. Gebruik je verleden niet als hangmat maar als springplank
Alieu Sawyerr is de oprichter van de school, hij schonk zijn land
aan de community van Bansang om een school op te bouwen.
Alieu is door kinderverlamming gehandicapt, hij kan daardoor
slecht lopen, dit heeft hem juist sterker gemaakt, hij moest voor
een gezin zorgen en dat is hem goed gelukt.
Inmiddels is Alieu helemaal blind, ook dat heeft geen impact op
zijn positieve beeld wat hij nu heeft voor zijn kinderen en de
toekomst. Zijn zoon Lamin neemt de school over.
Alieu vertelt, sinds 2000 ben ik in contact gekomen met Klaartje van de stichting Robin
Hood. Sindsdien heb ik zoveel geleerd en ben ik dankbaar dat er problemen op ons pad
zijn gekomen die we samen zijn aangegaan.
Ik was ook zeer verrast dat ik zelf een ijskast heb verdiend voor de school met het bezoek
van twee studenten. Wij hebben 3 maanden twee studenten hier gehad die vanuit hun
ontwikkeling een voetbalteam wilde begeleiden, het advies van de stichting was de
studenten te laten betalen voor het eten, hier hebben we geld aan over gehouden.
Ik ging er altijd vanuit dat wij werden geholpen maar Klaartje heeft ons laten inzien dat het
ook een wederzijdse ontwikkeling is. Het bedrag van drie euro per dag die zij mij betaalde
is veel minder dan wat de maaltijden in Nederland kosten heeft Klaartje mij uitgelegd. .
De dag dat ik een nieuwe ijskast kon kopen was een van mijn gelukkigste dagen. Het is
voor ons mensen in Gambia een must om zelf geld te verdienen. Dat is me in deze
periode van 20 jaar duidelijk geworden, alle problemen waren een geschenk.
Ik ben nu bekend met de inkomsten en uitgaven, het was soms ook een moeilijke tijd, nu
weet ik dat er geld werd uitgegeven wat niet nodig was. Zelf had ik wel moeite om geld te
vragen aan de ouders voor bv water uit de ijskast als er ouders op bezoek komen, water
kost 2 dl in de winkel en op de school 1 dl. We zijn er nu aan gewend, elektriciteit kost
geld en dat moet betaald worden. Ik ben blij dat mijn zoon Lamin mijn werk voort kan
zetten.
Mijn voorouders waren slaven in Amerika en zijn bevrijd rond de 19e eeuw. Zij keerden
terug, veel van deze slaven gingen missiewerk doen of werden leraar, het lesgeven zit in
mijn bloed het heeft me altijd aangetrokken en dit heeft me in leven gehouden.
Tijdens de slavernij waren er veel jaren van hongersnood in Gambia, mijn voorouders
hadden dit misschien niet overleeft als ze in Gambia waren gebleven en was ik er ook
niet geweest. Hier heb ik kracht uitgehaald om me sterk te maken voor het onderwijs…..
Ook heb ik kracht gehaald uit mijn handicap, ik wilde alles kunnen wat ook een gezond
mens kan, ik train elke dag mijn lichaam, heb zes kinderen die allemaal naar school gaan
en mijn oudste zoon Lamin neemt de school over. Wat wil je nog meer in het leven.

Afhankelijk zijn ,

je kan nooit je eigen koers varen.

Om uit een afhankelijke positie te komen is meer nodig dan alleen onderwijs.
Werkgelegenheid en financiële kennis is een belangrijke bijdrage voor de ontwikkeling,
economie en onafhankelijkheid.
Met hulp alleen creëer je een ongezonde afhankelijkheid . Waarbij je geen eigen kansen
kan signaleren en actie kan ondernemen maar passief afwacht.
Onderwijs, financiële kennis, zelf geld genereren, maakt onafhankelijk deze drie
aspecten worden in één project samengevoegd. Het zelf genereren van geld om de school
veilig te stellen voor de toekomst is een belangrijk onderdeel, dit geeft de Gambianen
mogelijkheden om op eigen koers te varen. Je hebt ervaring nodig en de nodige
tegenslagen, die je zelf op moet lossen voordat je kan begrijpen om een financiële buffer
op te bouwen en de noodzaak hiervan.

Inkomsten school (toekomst)









Bibliotheek /films en boeken
Ouders ( lesgeld, al aanwezig)
Computerlessen (verhuur lokaal)
Kleine zelfstandigen (doneren maandelijks aan de school, al aanwezig)
Verhuur apparatuur ( voor bruiloften en geboorte)
Apotheek (verhuur pand)
Kopieermachine voor de bevolking
Naaimachines om een bedrijf te starten

Uitgaven






Leerkrachten ( salarissen)
Kleine renovaties
Schoolmaterialen uit eigen land
Schoonmaken
Lunch

Bereidheid om te investeren in eigen ontwikkeling, ouders en verzorgers
betalen een deel van het onderwijs zelf. Ouders van Nu!!
Ouders en verzorgers van de kinderen die meedoen aan het
kind/schoolproject kind/schoolproject

Yera
Sowe

Kaddy
Kebbeh
maria
ma

Lamin
Kora

mumina
toJallow

onbekend

ouderlingen
Kadijatou
singhateh

Kaddy
Bittehey

Mukuta njie

Ouderlingen hebben veel taken in Gambia, zij bepalen ondermeer met
overleg, welke ouders een bijdrage nodig hebben voor het onderwijs van
de kinderen.

Kinderen die meedoen aan het onderwijs project: wees, half wees of van
gescheiden ouders.

Kaddy Bittaye 15 jaar
gesteund door mw.
Bergmans.-Harteveld
Gaat naar grade 8

Jai Camara: 15 jaar
gesteund door Huub
Bergmans†
gaat naar grade 9

Omar Sabata; gesteund
door Jan Bergmans, gaat
naar grade 8.

Amie M Darboe 15 jaar
donaties gestopt door
donateur, gaat naar grade
8

Yera Sowe: 11 jaar donateur
gestopt gaat naar grade 5

Haddy Kebbeh: 16 jaar
gesteund door Huub
Bergmans†
, gaat naar grade 9

Kadijatou Singetah: 15
jaar gaat naar grade 8
donateur is gestopt

Mariama s. jallow: 13 jaar
gesteund door sandy van
lokven gaat naar grade 8

Makuta Njie; 14 jaar
gesteund door Conny de
Bont gaat naar grade 8

Momadou L. Kora: 15 jaar
gesteund door Huub
Bergmans †
gaat naar grade 8

Muminatou Jallow: 15 jaar
gesteund door Henny
Assendelft, gaat naar grade 8

Birikisia Jallow;19 jaar
gesteund door rens reede
gaat naar de senior
secondery school 2e jaar

Wie is Lamin Sawyerr ? Lamin schrijft………. 2019

Geographically we may be thousands of kilometers apart but mind and heart is always on
you, how are you i hope you are all find? Am very happy to write this letter and regards my
thanks to the Robin Hood Foundation for bring in people who have concern for the needy,
for that matter i hope other caring people like you will emulate you for the good things you
have been doing for the needy.
I am a boy my name is Momodou Lamin Sawyerr a Gambian by nationality an a muslim by
religion born in 28 June 1998. We have many and different tribes in the Gambia but the
majority are Mandinka, Wallof, Fulla, Aku and Jola,
My parents are Huja Noho and Alieu Sawyerr. My mother is a Wollof by tribe she is not
educated and she lost both of her parents, she lost her Father before she was born she
only saw a picture of his father but she never see him life and she also lost her Mother
when she was 6 years old her Grandfather was the one taking care of her with her younger
sister but now her Grandfather and sister passed away, she is so hardworking, caring and
loving for everybody and she is well known in our community because of her hardworking
she is the cooking for the children at the school, she is a good cook and the children love
her food they always talk about it.

Over zijn vader, moeder en zichzelf
My father was leaving in a community were so many children are not going to school
because they don't have any one to support for there e ducation so my father open a
Nursery school were he was helping the poor, orphans and the needy without any
payment and resources for 2 years then he meet a lady who support and partner with
my father she is klaartje van der Aa she was working with my father almost 20 years
now but now my father is blind almost 5 years now since his eyes got blind.
I am the first child of my parents i have 3 younger brothers and 2 younger sisters, I am
now the hope of my parents so i have to work hard to take care of what ever my father
was doing.
I complited my senior secondary school in 2017 and and that is the time i apply at the
Gambia college. Am now at the Gambia college doing a course (ECD) mean Early
Childhood Development it is the taking care of children in there early stages or
Nursery level, the course is 3 years i finish the first year in 2018 now am on my second
year the course is a diploma course and am getting knowledge and experiance about
childhood development.
The time i was young my ambition was to do a Building construction that is what i plan
to do when i finish me education but now i believe that is not my destiny my father get
blind and there is no other person who can take his place other than me, my father's
ambition was for me to take over when is not there so I believe his dream is coming
true and i believe that is my feature, so that is why i change my course so that I can
continue were my father's has stop to work with the Robin Hood Foundation.
I leave my town Bansang it is 315 kilometers far from the college which is in the
kombos, I when and stay near the college but I do travel from were I stay to the college
to attend lectures and after i travel back to were i stay things are not easy but am
learning from someone whose life to me is full of tolerance, encouragement, peasant,
determination and focus on what she is doing with his things my eyes are
opening through her and i believe anyone who fallows his things you will succeed in
life she is no other person but Klaartje van der Aa in that i will say my father, mother
and klaartje are my role models, my parents so me how to take care and take
responsibility in life and klaartje is showing me how to work hard and do things in the
right way without discouraging because things I mention in her are tools of life.

Zijn doel, zelf de school financieel te kunnen onderhouden in de
toekomst
My ambition is to develop school it is develop but to be more develop up to a stage that it can
be even go up to primary school and that can be done through with the help of the
Robin Hood Foundation because we need more sponsors and more financial for the
school. My father has done grate but i want to do grater than he did, and i suggest a
way if it is possible i belive most of the problems of the school will be solve and here are
my suggestions.
I believe if the school have a sound system it is the use to play music in clubs, parties,
naming ceremonies, marriage ceremonies so when the school that anyone who have
that kind of programs they will come and rent it and pay money and a fast money so far.
If we also have a flash screen of TV were people will come and watch football matches,
films and pay money.
And if we also have a computers so that the school will have an internet cafe with
printers and photocopier for commercials propose or sawing machine were we will
employ people as tellors to saw school uniform or departments and companies and to
train some of the students in the community who may want to take telloring as their jobs
and even with the computers some students can be train.
So this are things that can improve the school financially.
Finally, i thank Sir Thomas for sponsoring through Robin Hood Foundation and am
thanking Robin Hood Foundation through Klaartje for facilitating my sponsor by
educating me, am so grateful to all of you and who ever and who ever contribute to my
education and i will try to leave to expectation with the little knowledge i have, thank you
all.
•
•
•

Lamin Sawyerr
Bansang
The Gambia

Bereidheid om te investeren in de eigen ontwikkeling. Lamin heeft al veel geleerd

Aanpassingsvermogen: Lamin Sawyerr toekomstige
hoofdleraar van de Thomas Nursery veranderd studierichting om
de school voort te zetten.
Accepteert extra verantwoordelijkheden:
Lamin neemt de verantwoording om naar het kustgebied te gaan
voor zijn driejarige studie.
Neemt lastige beslissingen:
Om geld te genereren en zelf de school veilig te stellen voor de
toekomst, maken de leraren de school zelf schoon met behulp
van de ouders en de kinderen. Uniformen veranderen van
rood,wit, blauw in bruin.

Leert standpunt innemen:
Alleen nog gecertificeerde leerkrachten en leermiddelen uit eigen land.

Komt op eigen kracht op nieuwe ideeën:
In 2010 is het ouderlijk huis van Lamin verwoest, de stichting had met de vernieuwing en
uitbreiding van de school het ouderlijk huis meegenomen in de begroting om een nieuw dak te
plaatsen. Door storm was alleen een nieuw dak niet meer voldoende, zij hebben zelf besloten
een geheel nieuw huis te bouwen met ook eigen geld van de omwonende en belanghebbende,
zij hebben stap bij stap een nieuwe huis gebouwd. Wegens gebrek aan geld is het oude gebouw
toen nog niet weggehaald.

Zet problemen om in kansen:
Het oude gebouw wil hij nu gebruiken voor de stagiaires, die uit het kustgebied komen.

Oude
gebouw
school

Zij hebben nu de mogelijkheid te
overnachten in Bansang. Zo kunnen zij
besparen op de reiskosten

Kostbaar is de wijsheid die je met ervaring hebt verkregen
Werkt met enthousiasme en draagt enthousiasme over
Lamin neemt een nieuwe leerkracht aan, een studiegenoot uit het kustgebied, ondanks minder
loon is zij in 2019 gestart met het lesgeven op de thomas nursery.
De lonen liggen in het kustgebied hoger, mede doordat in het kustgebied veel privéscholen zijn
die geleid en gefinancierd worden door ander landen, organisaties en particulieren.

Wij hopen dat deze enthousiaste mensen het voor elkaar krijgen om na de renovaties en
uitbreiding zelf de financiële draagkracht kunnen realiseren.
Ervaring geeft kennis en zelf bedachte mogelijkheden!!

Lamin en zijn broer Seikou delen hetzelfde talent

Veel talent wat nog niets oplevert in Gambia

Lamin sawyerr, portret tekeningen maakt hij voor € 20.00.
Stuur een foto via de
app naar 0682165881
met naam en adres. De
tekening wordt via de
app naar je toegestuurd.

Seikou Sawyerr
Ervaring is niet wat een mens overkomt maar
wat een mens doet met wat hem overkomt.

Ik ben Seikou de tweede zoon van Alieu, ik zit
nu in grade 11, ik weet nog steeds niet wat ik
later wil gaan doen en welke opleiding ik hierna
wil gaan volgen.

Lamin Sawyerr, je kan hier in Gambia zeker wel geld verdienen…..
Lamin studeerde 3 jaar lang in het kustgebied
waar veel toerisme is.

De houding van westerlingen ten opzichte van de
Afrikanen, in ons geval de Gambianen, zorgt
helaas voor een voortdurend “achtergesteld”
gevoel, bij hen, waardoor de motivatie jammer
genoeg wegebt.
Ook bij Lamin, toeristen zijn gul met Afrikaanse
landen naar beneden te halen.
Afrika is een bodemloze put, jullie president is
corrupt, wij worden ouder, wij zijn gezonder
enz……. Logisch dat je gaat denken dat er iets
mis is met je en het land waar je woont.
Hij had mij hier over ingelicht en kregen
gesprekken over Nederland.
Veel problemen zijn te danken aan onwetendheid.
Mensen zijn overal hetzelfde, elk land heeft zijn
karakter, dit heeft te maken met klimaat, cultuur
en economie. Hier is kennis en onderzoek voor
nodig om op de juiste manier samen te werken.

Ik informeerde hem met het dagelijkse nieuws uit Nederland, te lage lonen voor leerkrachten, te
lage lonen voor zorgpersoneel en politie, criminaliteit en nog meer wat er in die tijd speelde. De
mensen in Groningen die last hebben van de aardgaswinning en dit nog steeds niet is opgelost.
Het heeft zijn ogen geopend, Lamin heeft nooit meer gesproken over een beter leven in
Nederland of Europa maar is aan de slag gegaan om zijn ideeën uit te werken. Hij koopt spullen
op de markt in Serrekunda ( de grote stad ) 315 kilometer van zijn stad Bansang en verkoopt
het in zijn dorp om geld te verdienen voor de school. Smal business zegt Lamin maar het loopt
wel goed. Lamin heeft een doel, is enthousiast en gemotiveerd.
Er is hier zeker wel geld te verdienen……………

Lamin koopt spullen in Serrekunda en verkoopt ze in Bansang

Spullen voor de verkoop uit eigen land.
De winst is weinig maar wel de moeite waard. Over een aantal weken is het tabaski een
feest waarbij elke familie een geit wil kopen.
Om meer geld te verdienen heeft Lamin nu een idee om geiten in Bansang te kopen en te
verkopen in het kustgebied.
Zijn vader Alieu is het hier niet mee eens om hiervoor geld te lenen, het geld wat voor de
school is bedoeld zou hij hiervoor tijdelijk moeten/kunnen lenen. Zijn vader Alieu is bang dat
Lamin het niet red en het geld voor de leraren niet kan terug betalen. Misschien vindt hij een
andere bron om geld te lenen.
Lamin heeft een doel, hij gaat eerst geld verdienen met zijn spullen om genoeg over te
houden om geiten te kopen en verkopen.
Wij begrijpen zijn vader Alieu, hij
heeft net geleerd om geld te sparen
en apart te leggen. Lamin wil zijn
vader laten zien dat het mogelijk is
om geld te verdienen en te
handelen met eigen middelen in
eigen land.
Inmiddels heeft de Covid-19 een
besluit gemaakt, de grenzen zijn
dicht, nu is er weinig mogelijkheid
om een geit te kopen.

Met Nederland als concurrent is het moeilijker om geld te verdienen en
ervaring op te doen. Door gratis goederen uit Nederland worden zij uit de
markt geplaatst, zij kunnen geen goede materialen aanschaffen om hun
werkzaamheden te verbeteren. ……

Met gratis goederen
en gereedschappen
kan je nooit een
gezond bedrijf
opbouwen

Het ligt niet aan het onderwijs dat timmermannen in Gambia minder goed zijn dan in
westerse landen. Door minder werkgelegenheid kunnen zij geen goed materiaal
aanschaffen, en geen gereedschap. Wanneer zij gratis gereedschap krijgen, kunnen
zij nooit een gezond bedrijf opbouwen……

Kennis en ervaring, initiatieven nemen en mogelijkheden creëren dat kan
in elk land. Zij deden het zelf!!
Modou , ik kom uit Senegal, mijn ouders
zijn gescheiden toen ik nog heel jong was.
Ik verhuisde naar Gambia omdat ik me hier
beter kon ontwikkelen, mijn interesse is
houtsnijwerk, ik kan alles maken wat ik zie.
Ik richtte me vooral op het toerisme in
Gambia, maar later ook op de lokale
bevolking, ik rijd taxi voor de lokale
mensen. In Senegal heb ik zes jaar
onderwijs gehad.
Het is voor mij het belangrijkste om bezig
te zijn met mijn liefde voor hout en wat ik
daar van kan maken. Ik ben getrouwd en
heb 1 kind en kan me goed bedruipen met
mijn gezin.

Een African shop in het dorp Gunjur, de shop is
overgenomen door twee zoons van de
startende eigenaar.
Lamin Jallow, ik heb vier kinderen, dankzij de
bijdrage van Robin-Hood hebben mijn eerste
zoon en dochter het onderwijs helemaal kunnen
afmaken. Zelf heb ik ook een bijdrage kunnen
leveren aan het onderwijs van mijn kinderen dat
geeft een goed gevoel.
Zelf heb ik geen onderwijs gehad en kan ik niet
lezen of schrijven, ondanks dat kan ik goed
overweg met alle zakelijke aspecten. Dat gaat
goed de twee jongste kinderen gaan het van mij
overnemen, zij helpen nu al in de shop.
Zij kunnen altijd nog deelnemen aan het onderwijs
. wanneer zij dat willen. In elk geval is hun
toekomst veilig en vertrouwd en is mijn oude dag ook veilig.

In Bansang zijn ze er klaar voor, we hopen donaties te krijgen voor de
renovaties en tools om zelf geld te verdienen

Het doel:
De Thomas nursery school zelf in stand
houden met eigen inkomsten uit:
Wat hebben wij hiervoor nog nodig
Geluidsapparatuur voor verhuur
Computers en laptops voor computerles
Naaimachines om een bedrijf op te
zetten
Kopieerapparaat, zodat de mensen in
Bansang niet ver weg moeten om een
kopie te laten maken.

Met deze materialen kan geld verdient worden het hele dorp in Bansang kan
hiermee groeien in samenwerking en financiële kennis. Ook voor dit apparatuur
wil ik zelf betalen. Ik hoor graag van u!!

Renovatie Keuken en dak van de school

Wateroverlast
Renovatie Keuken € 2780.00

Lekkende daken
van het
schoolgebouw
Renovatie € 3800

Wij hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken om zelf de schoolkosten
te genereren. We gaan de school stap bij stap renoveren, we willen
beginnen met de keuken, het dak van de school en het klaslokaal voor de
computerles.

Wat hebben we nodig voor de zzpers
Sportkleding
Sportschoenen
Jeans
Slippers
Buik/heuptasjes
Hengels
Keukenspullen
Waterkokers
Regenkleding
Naaimachines
Strijkijzer
licht op zonne-energie voor buiten
Laptop
Mobiele telefoon
Computers
Powerbank
TV
Contactdozen
Verlengsnoeren
Gereedschap
Kinder/babykleding
Fietspomp

Gratis doneren:
Ik wil u nog eens vragen u aan te melden
bij www.helpfree.ly/j15902 u kunt hiermee
gratis doneren aan de stichting. Er doen
wel 5000 winkels mee, er wordt steeds
meer gekocht op internet, gun de mensen
in Gambia ook een leven met eigen
verantwoording. Het kost niets alleen een
beetje moeite. Ook voor de studenten die
dit systeem hebben bedacht is dit een
welkom geschenk.
Helpfreely zit gevestigd in Spanje,
studenten uit de hele wereld werken hier
aan mee.
(zie bijlage)

Heeft u vragen over de offerte van de
renovaties, dan kan u contact opnemen
met 073-6400788 Klaartje van der Aa

Alle andere donaties zijn natuurlijk ook welkom!!

