Nieuwsbrief:

AHLUS SUFFAHSCHOOL BRUFUT THE GAMBIA

Beste ouders/verzorgers en leerkrachten van Basisschool Bernadette.
Het bestuur van de Stichting Ahlus Suffah school is ontzettend blij dat er dit jaar toch nog een
sponsoractiviteit plaatsvindt voor onze “ geadopteerde zusterschool ” in Gambia.
Vorige week is er al een bief met info uitgegaan over onze
zusterschool. In deze Nieuwsbrief nog eens in het kort
samengevat wat onze relatie met de Ahlus Suffahschool is
en hoe wij deze relatie verwezenlijken. De kinderen krijgen
de info via een Power Point presentatie en ze kunnen de
Jaarboeken bekijken in de klas.
De Stichting is opgericht 17 februari 2009 en heeft als doelstelling om de onderwijsvoorzieningen en
het onderwijs van de Ahlus Suffahschool te verbeteren.
De inkomsten worden verkregen door sponsoring, vooral
Uitbreiding van de borden
door de kinderen van Bs Bernadette en door giften van
in diverse lokalen
derden.
Ook verzamelen we bruikbare goederen zoals: Brillen,
tassen, sportspullen, knuffels, etc.
Elk jaar gaat een vertegenwoordiging van onze Stichting
naar Gambia met het gesponsorde geld. Dit geld wordt
omgezet in de landelijke valuta. Ook wordt er elk jaar een
werkrooster samengesteld van de activiteiten die gedaan kunnen worden.
De plaatselijke bevolking wordt ook hierbij betrokken, denk aan: Metselaars, timmerlui, lassers, etc.
Alle uitgaven worden genoteerd. Ook de vertegenwoordiging van onze Stichting steekt de handen uit
de mouwen. Het verblijf daar betalen ze trouwens zelf.
De ingezamelde bruikbare goederen worden door de
medewerkers van de Stichting in dozen verpakt en op pallets
gestapeld. Deze pallets worden verscheept. Dankbaar zijn de
mensen bij het uitdelen van de spullen.
De vervoerskosten van deze pallets drukken zwaar op onze
exploitatie. Vorig jaar € 500,-. Wij zoeken sponsoren die
Watervoorziening voor de school
deze lasten willen dragen. Die € 500,- kunnen we ook goed gebruiken voor onze
onderwijsdoelstellingen.

In deze brief staat een aantal foto’s van projecten die wij
dankzij de sponsoring hebben kunnen verwezenlijken.

Vernieuwing van het dak

Ieder jaar wordt er een Jaarboek samengesteld waarin alle
activiteiten genoteerd worden. Deze Jaarboeken staan op
school en kunnen worden ingezien.

Dit jaar heeft het corona-virus ook in Gambia toegeslagen. Zo
hebben we onze geplande werkzaamheden niet kunnen
voltooien. De school is vanaf maart dicht en blijft dicht tot
september. Leerkrachten worden alleen betaald als de kinderen
op school zijn. Ook krijgen de kinderen eten tijdens de
middagpauze, dit vervalt dus ook.
In 2021 staat er weer een werkbezoek gepland. Wat gaat er
gebeuren in 2021:
Gerealiseerd computer(les)lokaal
Verhogen van de muren rond het schoolplein, uitbreiding aantal
vuilnisbakken, vervanging van ramen door stalen
netten, uitbreiding aantal zitjes onder de bomen,
opnieuw opstarten van de schooltuin, veel
schilderwerk en reparaties, afbouw voorziening voor
verstrekking eten.

Bouwen van een fietsenstalling

We hopen dat de activiteit “Spelen voor Gambia”
genoeg geld oplevert om bovenstaande plannen uit te
voeren.

Wij vragen u om ook te kijken op onze website: WWW. Onderwijsgambia.nl
Daar vindt u alle gegevens van onze Stichting en ook een lijst van bruikbare
goederen, onder kopje NIEUWS. Wij zorgen voor het inpakken en
verzenden.

Bouwen en verven van zitjes voor de leerlingen
Steun onze doelstellingen en activiteiten, wij zijn u zeer dankbaar.
Bestuur Stichting Ahlus Suffahschool Brufut The Gambia.

Palen voor de voetbalgoals
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