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Wij zetten ons al jaren in voor kansarme kinderen in Gambia en daar 

houden we voorlopig nog niet mee op! 

 

 

Waarom niet? Omdat educatie nooit ophoudt! 

 

Na alle projecten die we gedaan hebben en gerealiseerd hebben 

willen wij on de komende jaren gaan focussen op 2 projecten en dat 

is in Sinchangkeita en Besse te Foni. 

 

Extra 2 klaslokalen voor Cole Academy primary 

In Sinchangkeita hebben we al reeds een stuk land met daarop een 

nursery school, een kliniek, pre-nursery en nu een 4 klaslokaal 

tellende primary school. Na jaren bezig te zijn geweest op diverse 

plekken en plaatsen in Gambia hebben we nu het vertrouwen 

gevonden in de community van Sinchangkeita en zien we daar de 

potentie om echt door te gaan! 

Na een kleine 4 jaar is de Cole Academy Nursery een groot succes in de omgeving van het dorp 

Sinchangkeita. De ouders en hun kinderen komen van de drie omliggende dorpen naar onze school, maar 

op dit moment zitten we echt vol. De 3 lokalen van de nursery zitten vol met enthousiaste kinderen die 

graag naar school gaan. In juli 2019 heeft de school zijn eerste “Graduation party” gehad, 27 leerlingen zijn 

geslaagd van de Nursery school en moeten absoluut doorgaan met leren en moesten zich dus inlaten 

schrijven bij een primary school. De dichtstbijzijnde (overheids-) primary school is 30 minuten lopen in de 

Gambiaanse hitte en zand. Een overheidsschool staat bekend in Gambia als te vol, te laag educatie niveau 

en waar geen persoonlijke aandacht gaat naar de kinderen. Maar gelukkig wisten wij daar snel een 

tijdelijke oplossing voor te verzinnen en dat was de skillcenter om te toveren tot 2 klassen primary. Maarja 

als je iets goeds doet komt er ook iets goeds voor terug en dat zijn nieuwe ouders met nieuwe toekomstige 

leerlingen en een community die heel graag verder wil…een toekomst bouwen voor hun kinderen. 
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Nursery school in Besse 

In Besse in de provincie Foni, ongeveer 200km landinwaarts ligt een dorp genaamd Besse. In dit dorp en de 

omliggende dorpen is er helaas nog geen nursery school. De dichtstbijzijnde primary school ligt in 

Ndemban en dat is lopend zo’n kleine 45 min. 

Een van onze projectmanagers komt uit dit dorp en we doneren daar regelmatig kinderkleding en schrijf-en 

speelmateriaal. Ook hier hebben we lang gesproken om iets met de community op te zetten. Er is ons een 

lokaal “community owned” land toegewezen waar we een nursery school mogen bouwen. We hopen dan 

ook dat u ons weer zult helpen met het opzetten van een nursery school, zodat ook de kinderen in de 

provincies, ver weg van toeristen een kans op educatie kunnen krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kraam kliniek in Besse-Dispensary 

Ook hier in Besse-Dispensary (Besse aan de Hoofdweg) net als in Sinchangkeita 

bevallen vrouwen gewoon “on the spot”, dat kan thuis zijn of ergens bij buren. De 

hulp tijdens bevallingen wordt gedaan door andere vrouwen met geen medische 

ervaring. Er is in Besse zelf is geen ziekenhuis maar wel in Sibanorr dat is zo’n 30 

km verder op . Daar komen de mensen van 6 tot 8 dorpen in de omgeving voor 

medische eerste hulp, die in barre toestand erbij staat. Maar er is nog geen plek 

voor veilige plek vrouwen om te bevalling in het bijzijn van een vroedvrouw, als 

er complicaties tijdens de bevalling optreden moet de vrouwen nu naar 

Birkama Unit en dat is ruim 2 rijden. Denkende dat de omliggende dorpen 

van Besse zo’n 10.000 inwoners bij elkaar hebben waarvan ruim 6.000 

vrouwen zijn . In samenwerking met de kliniek in Besse-Dispensary en op 

vraag van de Besse community mogen wij een kraamkliniek vleugel bouwen. 

De kliniek is in zeer slechte staat en wij zullen dan naast de bouw van de 

kraam afdeling ook een facelift aan de kliniek willen geven.  

Wij staan natuurlijk voor educatie van kinderen maar de basis is dat elk kind een 

perfecte start in het leven mag krijgen en door de kraamkliniek te bouwen kunnen wij de 

kans op doodgeborenen en bevallingen met complicaties verminderen. Wat is dan onze 

doelstelling hierin? Dat de baby’s gezond ter wereld komen, dan doorstromen naar een 

van onze scholen en dan wellicht die nieuwe generatie leerkrachten of doctoren 

ontstaan. 

 

BESSE 
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Wat is nu eigenlijk onze vraag? 
Wij willen graag een complete Cole Academy Primary te realiseren, nu zijn we al aardig op weg want we 

zijn net voor de Covid-9 pandemie begonnen met de bouw van alvast 4 lokalen en is in maart van 2021 

geopend. Maar we zouden het graag compleet maken met een bibliotheek en nog 2 klaslokalen 

Wij zouden het fantastisch vinden als we onze Cole Academy 

kinderen en andere in de leeftijd van 9 t/m 18 jaar een plaatsje 

kunnen geven op onze primary school. 

De leraren zijn er echt helemaal klaar voor, 3 van hen hebben net hun 

diploma ECD+ ontvangen en willen graag doorstromen naar de 

primary school. De Head master is al begonnen aan een zomercursus 

Management aan de Gambia College. De Nursery en Primary zullen 

onder zijn verantwoording vallen. Daarnaast is het ministerie van 

onderwijs en de regionale schoolbestuur zeer enthousiast en staat 100% achter ons en het idee. 

Het beoogde aantal leerlingen is voor nu 112, verdeeld over 4 klassen, grade1-4. Het ideaal beeld is 

natuurlijk om een school te bouwen van grade 1 tot grade 6. 

Dat betekent dat we graag nog 2 klassen en een kantoor/leraren kamer en een bibliotheek aan willen 

bouwen. 

Wat hebben we nu eigenlijk van u nodig? 

Voor Sinchangkeita is ons ideaalbeeld is een schoolgebouw van 6 lokalen en lerarenkamer/bibliotheek. 

Wat hebben wij daarvoor nodig?  

Nu hebben we reeds al 4 klassen en toiletblokken, dus blijven er nog 2 klaslokalen, 

lerarenkamer/bibliotheek over. 

De leerlingen van de eerste drie levels zijn gestart in maart 2021 starten.  

Maar bij de bouw van de primary school hadden we een probleempje…. Door de Covid-19 uitbreek is het 

land in “State of Emerency” geplaatst waardoor er geen aanvoer meer was van materiaal en 

voedingsmiddel of de prijzen waren ineens extreem hoog. Wat voor ons betekende dat de begroting hoger 

uitviel. Daarnaast hebben we moeten beslissen dat we aan het begin van de bouw toch maar een borehole 

moesten plaatsen omdat er totaal geen water meet uit de putten kwam door de enorme droogte. Een 

domper voor ons, voor het aannemers team maar vooral voor ons budget. We hebben heel wat moeten 

laten en schuiven, maar natuurlijk geeft dat op het eind wat problemen. Waar staan we dan nu? 

Wat moet er nu nog worden gedaan: 

• 4 klaslokalen voorzien van schoolbanken (de 4 klaslokalen zijn gemaakt, reeds 2 klassen gevuld met 15 

schoolbanken) 

• 2 nieuwe lokalen 

• Lerarenkamer/Bibliotheek 
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Waar komt het bedrag dan op? 13.750 euro 

Korte uitlegbegroting; 

 Bouwkosten    € 10.000,- 

 Schoolmeubilair   €   2.750.- 

 Schoolboeken en lesmateriaal  €   1.000,- 

   Totaal   € 13.750,- 

Een bedrag van 13.750 euro zal ons ruim 60 primary kinderen extra verder kunnen helpen in hun opleiding  

en misschien wordt een van hen wel onze nieuwe dokter of verloskundige in de Miracle kliniek!  Totaal 

kunnen er dan 180 kinderen naar de primary school in de leeftijd t/m 18 jaar. 

 

 

 

 

 

Schoolplein 

Naast het gebouw willen wij ook de kinderen en veilige, leerzame en leuke vrijetijdsbesteding geven en dat 

kunnen we doen door het buiten terrein om te toveren naar een soort schoolplein.  Het gedeelte van de 

nursery voorzien van speelmateriaal denkende aan een glijbaan, schommel en draaimolen. Voor de 

primary denkende aan een voetbalveldje en picknicktafels. 

Over het gehele project terrein willen we ook afvalcontainers plaatsen zodat de kids meer bewust worden 

van het milieu. 

Waar komt het bedrag dan op? 6.000 euro 

Korte uitlegbegroting; 

 Speeltoestellen (lokaal gemaakt) €  3.000,- 

 Picknick banken(lokaal gemaakt) €  2.000.- 

 Afvalcontainers(lokaal gemaakt) €  1.000,- 

   Totaal   €  6.000,- 
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Nursery school in Besse 

Een nieuw project op een mooie bestemming in Foni, een dorp wat aan de doorliggende weg gelegen is 

maar een ader is voor de omliggende dorpen. De kinderen gaan hier niet naar school tot ze 9 jaar zijn en 

van hun ouders naar Ndemban mogen lopen of genoeg geld hebben voor de bushtaxi. 

Wij zouden graag een nursery voor de kleinste doelgroep kids willen bouwen, een 3 klaslokaal tellend 

gebouw met en los kantoor en schoolplein attributen denkende aan een glijbaan en schommel. 

Waar komt het bedrag dan op? 6.000 euro 

Korte uitlegbegroting; 

            Bouwkosten(geschat)   € 18.000,-* 

            Schoolmeubilair    €   2.500.- 

            Speeltoestellen (lokaal gemaakt)  €   3.000,- 

            Picknick banken (lokaal gemaakt) €   1.000.- 

            Afvalcontainers(lokaal gemaakt)  €      500,- 

            Schoolboeken en lesmateriaal  €      500,- 

   Totaal   € 25.500,- 

*geschatte bouwkosten, de materialen fluctueren. 

 

Kraamkliniek in Besse 

Het 2e nieuwe project wat wij voor ogen hebben, zoals u heeft kunnen lezen is een kraamkliniek (vleugel ) 

in n het reeds bestaande health center in Besse-Dispensary . 

De uitleg eerder in het plan zegt voldoende…. 

Waar komt het bedrag dan op? 18.000 euro 

Korte uitlegbegroting; 

            Bouwkosten(geschat)   € 15.000,-* 

            Kraambedden    €   2.500.- 

            Bevallingsmateriaal   €      500,- 

   Totaal   € 18.000,- 

 

*geschatte bouwkosten, de materialen fluctueren. 
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U heeft ons projectplan kunnen doorlezen en dan komt de vraag in u naar boven………… 

Waar komt het totaalbedrag dan op voor de projecten die wij 

voor ogen hebben voor 2021?  

63.250 euro 

Weer een plan en een droom voor 2021, een jaar van wat we niet weten wat er op ons af komt of hoe de 

pandemie zich voorzet maar wat wij weten is dat wij doorgaan met onze steun aan de kids...aan onze kids 

in het mooie Gambia.  

Wij worden blij van de mooie complimenten die we krijgen van de donateurs die ons bezoeken als ze op 

vakantie gaan naar Gambia, van de reacties op facebook of de website, maar ook van de blije kinderen en 

ouders die de steun voor hun kind, hun dorp en de community zeer waarderen. 

En dat is waarvoor en waardoor wij doorgaan! 

En aan deze droom wilt u vast meewerken, want zonder uw donaties kunnen wij het niet verwezenlijken! 

Kies een leuk project en doneer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens Nederland        Contactgegevens Gambia   

Stichting Gambia-Kids                                                                       Jarmilla Kids Foundation (The Gambia)   

Mcbridestraat 27    Brusubi Phase 2-Plot 358   

3902 KK Veenendaal                           The Gambia   

Telefoon:+31-(0)623561907            Telefoon:+220-3743588             

stichtinggambiakids@gmail.com          Jarmillakidsfoundation@gmail.com      

Bankrekeningnummer: NL60ABNA0476944503   

Kvk nummer: 57414475   

ANBI/RSIN nummer: 852569828 (registratieplaats: Nootdorp)   

CBO number (Charitable based organisation The Gambia): 2014/C291 (Jarmilla Kids Foundation (The Gambia)   

   

       Helpt u mee?! 

Elke donatie in welke vorm 

dan ook is meer dan 

welkom! 


