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Voorwoord  

Allereerst willen wij beginnen met een dankwoord naar iedereen die ons steunt en in ons gelooft.  

Zonder uw kunnen en konden wij dit speciale project niet uitvoeren.  

Dankzij u kunnen wij de visueel gehandicapten kinderen in Gambia een kans op educatie geven.  

Om dit allemaal goed te laten verlopen zijn, hebben we de fondswerving grondig aangepakt door 

zowel in Gambia als in Nederland verschillende bedrijven, fondsen, stichtingen, verenigingen en 

kerken aan te schrijven, die specifiek hulp bieden aan gehandicapten kinderen die leven in een 

derde wereld land.  

  

En dit heeft geleid tot een geweldige uitkomst …..we hebben voor de visueel gehandicapten 

kinderen de eerste nursery school van Gambia kunnen bouwen. Alles over dit project met daarbij de 

financiële verantwoording kun u in dit verslag lezen.  

Nogmaals enorm bedankt voor de steun en het vertrouwen in onze jonge stichting.  
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Waarom het extra project  

Eigenlijk heel simpel……sommige dingen verdienen in het leven verdienen gewoon aandacht en 

soms sneller dan andere. Zo ook dit project!  

In de afgelopen jaren zien wij als stichting dat er veel armoede in Gambia is en het steeds 

schrijnender wordt op sommige plekken en gebieden.  

Zo ook in de doelgroep ‘’leven met een beperking’’.  

  

De kinderen met een oogafwijking of blinden worden vaak thuisgehouden of als bedelaars ingezet.  

De overheid biedt helaas geen onderwijs aan de doelgroep op dit gebied. Er is maar één school in 

Gambia waar visueel gehandicapten naar toe kunnen en dat is de GOVI school en skill centre. Deze is 

gebouwd op een stuk land ter beschikking gesteld door de overheid, maar de gebouwen en het 

materiaal is allemaal gesponsord en gedoneerd door stichtingen en filantropen. Deze school is 

specifiek voor slechtzienden en blinden kinderen in de leeftijd van 9 t/m 18 jaar en daarnaast is er 

een skill center waar je als volwassenen naar toe kan.  

Maar er ontbreekt nog een school, een nursery school.  

En nursery school waar de kansarme allerjongste visuele en blinden kinderen scholing krijgen.  

Wij, als stichting willen zoveel mogelijk kansarme jonge kinderen in Gambia in school laten gaan en 

daar hoort deze doelgroep ook bij!  

Zodat zij ook de kans krijgen met hun handicap om zich te ontwikkelen en mee te doen in de 

samenleving of dat nou is als DJ of leraar of eigenaar van een winkeltje of misschien wel 
advocaat…..alles is mogelijk als je maar blijft proberen en dromen!  
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GOVI  

GOVI (The Gambia Organization of the Visually Impaired) staat voor organisatie voor de visueel 

gehandicapten. Deze organisatie is opgericht in 1991 door een samenwerkingsverband tussen de 

Gambiaanse blinden organisatie en samenleving voor de blinden van Gambia. GOVI is een nationale 

organisatie voor de visueel gehandicapte mensen en is erkend en geregistreerd door de Gambiaanse 

Overheid. GOVI onderneemt diverse activiteiten om de status van de visueel gehandicapten mensen 

in Gambia omhoog te krijgen. Het ultieme doel van GOVI is de preventie van blindheid, de 

rehabilitatie van de slechtzienden en de actieve bevordering van het recht op gelijke kansen en 

volledige deelname aan alle aspecten van de nationale ontwikkeling en op alle niveaus voor blinden 

en slechtzienden door voorlichting en scholing te geven.  

De GOVI school en skill center in Kanifing-Serekunda is de enige school voor slechtzienden en 

blinden kinderen en volwassenen.  

In Gambia wordt er op dit moment alleen scholing en hulp geboden voor kinderen met een oog 

en/of oor afwijking in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar en ouder. De jongste doelgroep van 3 t/m 8 jaar 

wordt thuis gehouden op de compound omdat er nog steeds een grote taboe leeft in ‘’ gehandicapt’’ 

zijn….anders zijn.  

De meeste visueel gehandicapten en blinde kleine kinderen worden binnen de compound gehouden 

en zitten vaak de gehele dag stil of worden ingezet om te gaan bedelen.  

En dat willen wij als stichting niet…. kinderen zijn kinderen….en die hebben recht op educatie!  

Daarom zijn we gestart met het speciale project naast ons huidige project plan voor 2015.  

Het gaat specifiek om een nursery te bouwen met daarin natuurlijk de faciliteiten om de allerkleinste 
kinderen kennis te laten maken met de wereld ook al is dat met een handicap.  

Er zal een nursery gebouwd worden op het zelfde terrein als GOVI primary and skill centre in 

Kanifing-Serrekunda.   

GOVI primary en skill centre is geen overheidsschool maar krijgt wel steun in de vorm van 

brailleprint machine om braille-boeken te produceren en het land waar de school op staat is 

gedoneerd door de overheid.   

Op het terrein is voldoende ruimte en het schoolbestuur heeft ons ook al een locatie aangewezen 

om te bouwen, ze zijn zo blij dat iemand hulp biedt.  

In deze nursery kunnen dan 15 kinderen per klas les krijgen, totaal 3 klaslokalen, maar er zal gestart 

worden met 2 groepen leerlingen en dan één klaslokaal zal gebruikt gaan worden als speellokaal. 

Het doel is om te beginnen met 30 kinderen en dan met een uitloop naar maximaal 60 kinderen op 
de school.  

Er zullen twee leraren aan de school worden verbonden, die hun salaris ontvangen uit de schoolfee. 

De schoolfee is door het bestuur van GOVI vast gesteld op 100 dalasies  

 per kind per maand.  

De leraren zullen worden geschoold in de vakanties op de college in Brikama en ook door de 

bestaande leraren van GOVI met daarnaast een speciale begeleiding van de clustormonitor van het 

ministerie van onderwijs. Hij is getraind om leraren bij te staan die lesgeven aan kinderen met een 
handicap.  
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De braille –leerboeken zullen worden geprint door GOVI met ons aangeleverde papier, de nursery 

mag gebruikmaken van deze printmachine. Naast de reguliere Gambiaanse lessen op het gebied van 

Jolly Phonics, ABC, Zingen en het leren van getallen en rekenen zal er ook tijd vrijgemaakt worden 

voor activiteiten zoals het omgaan met een tast stok, omgaan met anderen, sport-en spel 

activiteiten. Natuurlijk zal er ook veel tijd besteedt worden aan het leren omgaan met de braille type 

machine, want dit is een skill dat ze hun hele school carrière zullen gebruiken.  

De dagelijkse zaken zullen gerund worden door de directeur Ali Sallah, hij is reeds directeur van de 
school.  

  

  

Ons doel  

Ons doel? Het bouwen van de eerste nursery school voor slechtzienden en blinden kinderen in 

Gambia op het GOVI terrein met daarin een experience lokaal, waar de kinderen even heerlijk 

kunnen spelen. Maar ook blinde geleiden-stokken, voel borden en geluids- spellen zijn gewenst, 

want een school zonder leermateriaal is toch geen school?!  

En wat kan onze stichting voor hun betekenen? Op dit moment worden er officieel nog geen nursery 

kinderen opgevangen in de school, puur omdat er geen ruimte, geen materiaal en lesmethode is. Wij 

zouden graag zien dat er minimaal 50 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar alvast naar school 

kunnen en daar een start kunnen maken in het leren omgaan met hun handicap en ook onderwijs 

krijgen op het niveau, met alle hulpmiddelen vandien, waar ook deze kinderen recht op hebben, Dus 

we willen een school bouwen voor de allerjongste visueel gehandicapten  

  
Schetsplan voor het nieuwe gebouw  
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En hoe ver zijn we nu?  

In begin van 2015 hebben we extra project plan gemaakt voor een project, een nursery school 
bouwen voor de slechtzienden en blinde kinderen in de leeftijd van 3 t/m 9 jaar.  

Voor dit project zijn er speciale fondsen, donateurs en instellingen aangeschreven die voornamelijk 

hulp bieden op het gebied van gehandicapten, slechtzienden en blinden kinderen in derde wereld 

landen.  

En dan was het start streef bedrag voor de start van de bouw bijeen in augustus 2015……   

Dat betekent dat er gestart kon worden met de bouw van deze nursery na het regenseizoen. En zo 

gezegd zo gedaan! Half oktober ging de eerste schop in de grond. Er waar eerst de bananenplantage 

van de Govi school was, werd langzaam een bouwplaats. Al snel was de structuur zichtbaar. En werd 

het voor de directeur Ali Sallah duidelijk dat er een school kwam.  

  

       
 De bananenplantage, de plek voor het schoolgebouw     De fundering van de school  

      
 Het plamuren van de binnenkant      Overzicht van de school  

  

  

  

  

  

  

  

We hebben even een kleine twee weken vertraging gehad met de bouw i.v.m. de laatste regenbuien 

van het regenseizoen waardoor we wat blokken zijn verloren en we deze weer opnieuw moesten 
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gaan maken. Maar de vaart werd er weer gelijk ingebracht, want de regen moet nu toch echt het 
land uit zijn zo midden november!  

      
Het plamuren van het gebouw         Grazy vloertegels leggen  

     
 Het plaatsen van het dak frame           Het verven is gestart  

     
 De nieuwe GOVI nursery        Eén van de klaslokalen  

  

  

  

  

  

  

  

En dan eindelijk in de tweede week na de kerst vakantie werd het gebouw, de nieuwe Govi nursery 
geopend voor de leerlingen. Wat een blijdschap….wat een dankbaarheid van de ouders.  
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Als verrassing kregen alle kinderen een rugzak zodat ze veilig hun spullen kunnen opbergen en 

meenemen naar school.  

  

  
Jarmilla, de directeur en de eerste kinderen van de nursery  

Het gedoneerde meubilair van de Nederlandse scholen kwam hier ook van pas, dus niet alleen een 

nieuw gebouw maar ook tafels en stoelen. Ook hebben we naast de begrote braillemachines ook al 

twee oude Perkins brailletypemachines gedoneerd gekregen van een particulier.  

Het enige wat er nog ontbreekt, is wat materiaal maar geen zorgen er is ons beloofd door een 

donateur dat deze worden voldaan als het schoolgebouw staat en na verslaggeving over dit project.  

Bij de overdracht van de sleutel en het schoolgebouw hebben we de directeur Ali Sallah, de leraren 

en de kinderen vertelt dat we snel voor school-en lesmateriaal, speelmateriaal etc. zullen gaan 

zorgen. En ze weten ondertussen dat deze stichting zijn woord houdt, want beloofd is beloofd!  

Maar dat mocht de pret niet drukken toen de school onthult werd aan de toekomstige slechtzienden 

en blinde kleine kinderen. De kinderen en de leraren straalden toen ze op ontdekkingsreis gingen in 

het nieuwe gebouw.   

  

  

De begroting  

De totale begroting van de bouw was begroot op €28.250,-.   
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De eenmalige kosten die gemaakt zijn voor dit project zijn:  

• Bouw nursery school o Structuur (zand,stenen, cement, fundering)  € 

7.773,- o Dak( hout, ijzer en golfplaten)    € 3.372,- o Verf       €    536,- o 

Grazy tiles      €   600,-  

 o Arbeidskosten(incl. blokken maken+dakdekker)  € 3.572,-  

• Les-en schoolmateriaal           € 3.300,- 

  Braille machines            € 

2.000,-  

• Doe ruimte:  -Voelborden  

-Diverse speelgoed(braille spellen etc.)   

 -Muziek instrumenten       

 Totaal           € 3.000,-  

• Sport –en spelmateriaal          €    975,-  

• Blinde-geleide/tast stokken          € 3000,-  

• Bijscholing leraar op college voor ECD       € 1000,-+ 

€29.428,-  

  

De totale eenmalige kosten voor de bouw zijn       €15.753,-  

De schuingedrukte kosten zijn een begroting, omdat zoals eerder beschreven en nog gelden beloofd 

zijn, maar pas na de uitvoering van de bouw. Wij vertrouwen en hopen dan ook dat we na het 

versturen van dit verslag de beloofde gelden mogen ontvangen, zodat we de leerlingen nog meer 

blijdschap en educatie kunnen bieden.  

  

De openstaande eenmalige kosten voor materiaal      €13.275,-   

Als we alles bij elkaar op tellen van reeds gebouwde nursery school en (beloofde)begrote bedrag 

voor de materialen is dat €29.028,- dit is hoger dan begroot, gelukkig hebben wij in de stichting nog 

wat algemene gelden zodat we deze hieruit kunnen betalen. Maar wel met kanttekening dat het 

beloofde bedrag voor de materialen van de school gedoneerd gaan worden, anders moeten we 

ergens in die aanschaf op termijn concessies doen. Het zal gaan om een bedrag van € 778,-.  

  

  

  

  

  

  

  



10  

Stichting Gambia-Kids Verslag GOVI nursery 2015                            

Slotwoord  

Na het realiseren van dit extra speciale project zijn we u als donateur, belangstellende in welke vorm 

dan ook zo dankbaar. Dat wij alleen maar ‘’Jerre Jeef’’ kunnen zeggen, dat is dank-u-wel in het 

Wollof, de taal van Gambia.  

Door deze nieuwe nursery school, de enige in Gambia, speciaal voor de visueel gehandicapten en 

blinden kinderen is er hoop……..Hoop om je dromen als kind waar te maken!  

Wij hopen dat u ons blijft volgen in het komende nieuwe jaar en de kinderen in Gambia blijft 

ondersteunen.  

Elk kind heeft recht op educatie!  

  

Contactgegevens  

Stichting Gambia-Kids  

Spoorlaan 6  

3903 XA  Veenendaal  

Stichtinggambiakids@gmail.com  

Bankrekeningnummer: NL60ABNA0476944503  

Kvk nummer: 57414475  

RSIN nummer: 852569828  

CBO nummer (Charitable based organisation The Gambia): 2014/C291  

Jarmilla Kids Foundation (The Gambia)  
  

  

  

  


