Gambia naar school

In 1997 brachten Janneke en ik ons eerste bezoek aan
Gambia en raakten onder de indruk van het bijzondere
land en de mensen. De levenslust en de veerkracht van
de vaak straatarme Gambianen waren zeer inspirerend.
Suleyman, die we op een markt in Serekunda ontmoetten,
bracht ons op plekken midden in het dagelijks leven van de
Gambianen en hij vertelde ons veel over het land. Door het
overlijden van zijn vader had hij geen geld om zijn school
af te maken en droeg hij als oudste zoon de zorg voor zijn
hele familie.

1997 Suleyman met zijn moeder en Janneke

Wij besloten hem financieël te ondersteunen om zijn
middelbare school af te maken. Suleyman stuurde ons
elk kwartaal zijn rapport met zeer goede cijfers en bijna
maandelijks hadden we telefonisch contact met hem,
wij leerden hem in de loop der jaren kennen als een zeer
gedreven en maatschappelijk betrokken jongen.
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2001 Suleyman’s diploma
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Visumaanvraag

Tegen het eind van zijn studie beloofden wij hem in een
dolle bui dat hij, als hij zijn studie had afgerond, voor een
vakantie naar Nederland mocht komen. Wij maakten meteen geld voor zijn vliegticket over en vroegen een visum
aan. Dit laatste bleek echter een onhaalbare zaak. Wat een
teleurstelling voor Suleyman en ons!

Bestemming gevonden

Het overgemaakte geld moest een nieuwe bestemming
krijgen. Suleyman stelde voor een huis in de stad te bouwen voor zijn moeder, zodat zij vlak bij hem kon wonen
en hij voor haar kon zorgen. Wij vonden dit een goed idee.
Nadat het huis klaar was, bleek zijn moeder er niet in te
willen wonen, omdat het veel te ver van haar geboortedorp verwijderd lag.

J&M Roots Nurseryschool in Madiana village

De sociaal betrokken Suleyman hoefde niet lang na te
denken welke bestemming het huis zou moeten krijgen.
Hij wilde een school oprichten met een tweeledig doel. Hij
gelooft dat onderwijs de beste manier is kinderen uitzicht
te bieden op een betere toekomst. Anderzijds biedt het de
moeders de mogelijkheid om hun schamele waar op de
markt te verkopen als hun kinderen naar school gaan.

Toestemming van de overheid

Hij regelde alle benodigde vergunningen met de overheid
en kreeg met veel doorzettingsvermogen in november
2004 toestemming van de overheid een nurseryschool te
beginnen. Suleyman wilde hier zelf les geven waarmee
twee vliegen in een klap zouden worden geslagen. Onze
zorg na zijn middelbare schoolopleiding was namelijk hoe
hij in zijn levensonderhoud kon voorzien. Ook na het volgen van een door ons betaalde computeropleiding bleek
het onmogelijk werk te vinden in Gambia. In plaats van
bij de pakken neer te zitten biedt hij nu jonge kinderen de
mogelijkheid naar school te gaan én hij bouwt voor zich
zelf een bestaan op.

Teacher Suleyman en zijn kinderen

J&M Roots Nurseryschool

Met minimale financiële middelen is de school gebouwd.
Suleyman werkt aan een breed draagvlak onder de dorpsbevolking. Dit doet hij door voor de school een dorpscommittee in te stellen en de school open te stellen voor alle
etnische groepen (Jola én Madinka). Dit komt tot uitdrukking in de naam van de school J&M Roots Nursery school.
Enkele doelstellingen verwoordt in zijn schoolplan zijn:
• vergroten van het basisonderwijs in de gemeenschap om
sociaal economische groei en ontwikkeling te stimuleren
en armoede en analfabetisme uit te roeien
• speciale aandacht krijgt de ondersteuning van onderwijs
voor meisjes
• ondersteunen van het ‘feeding-programme‘ dat zorgt 		
voor een dagelijkse lunch voor de schoolkinderen

En hoe is het verder gegaan

De school startte met 18 kinderen en nu zijn er al meer
dan 54 kinderen! De dorpsbewoners zien hoe goed het
gaat met de kinderen die naar school gaan, waardoor
steeds meer mensen hun kinderen naar school sturen. Het
gebouw is nu echter te klein om alle leerlingen tegelijkertijd les te geven en daarom krijgt één groep ‘s morgens en
de andere ‘s middags les.
De ouders betalen een minimaal bedrag aan schoolgeld,
maar dit is te weinig om leermiddelen aan te schaffen en
een salaris voor de leraar te betalen. Ook is het gebouw
niet ‘moesonvast’, waardoor Suleyman na elke regenperiode veel tijd en energie moet stoppen in de reparatie
van het gebouw.
Door een gift van mijn zus Marjan werd er een toiletgebouw gebouwd. Wij betaalden samen met een Zweedse
vriend de kosten voor de bouw van een muur rond de
school en een waterput om uiteindelijk groenten te verbouwen voor de dagelijkse lunch voor de leerlingen. Deze
30 meter diepe put werd door Suleyman zelf geslagen!!

30 meter diepe waterput

Aanvoer van zand voor het toiletgebouw
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Bouw toiletten 2006

Voltooid toiletgebouw september 2006

Bezoek januari 2006

In januari 2006 bezochten Janneke en ik de school en
waren enorm onder de indruk van wat Suleyman voor
elkaar heeft gekregen. Door een inzameling onder familie
en vrienden in Nederland konden wij voetbalshirts,voetballen, springtouwen en tekenmateriaal meenemen. En heeft
de school een ‘echte’ voetbalwedstrijd gespeeld.

De schoolmuur voor en tijdens pleisterwerkzaamheden

Suleyman, Janneke, Foelke en de J&M voetbalteams

De drie jongste
leerlinges

Donateurs gezocht

Graag willen we Suleyman structureel financieel steunen
om de school bestaanszekerheid te geven. Daarvoor is
meer geld nodig dan wij zelf kunnen betalen. Hiervoor
zijn we op zoek naar mensen die donateur zouden willen
worden. Een klein bedrag in de maand is al voldoende om
heel veel mee te kunnen doen. Uiteraard zijn alle giften,
ook eenmalige zeer welkom.

Wij woonden lessen bij en besloten Suleyman een teacherscursus op onze kosten te laten volgen om zo de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Deze heeft hij in
de herfst 2006 gevolgd en met succes voltooid.
Ook Suleyman’s ideeën en levenswijsheid zijn voor ons
zeer inspirerend en leerzaam. Ons beeld van Afrika krijgt
een positieve impuls door wat hij ons laat zien en vertelt. De energie, levenslust en vrolijkheid van Suleyman,
ondanks de armoede, raakten ons diep. Na een bezoek aan
zijn moeder uitte zij haar blijdschap over onze steun door
ons een kip te schenken.

Oprichten stichting

Om de school structureel te kunnen ondersteunen is de
stichting Gambia naar school opgericht. Hierdoor zijn de
giften ook aftrekbaar van de belasting. Graag horen wij
of je donateur wilt worden of een eenmalige gift wilt
schenken.
Hartelijke groet,
Foelke Vos en Janneke Rentema

Reageren

Reageren kan door geld over te maken op postbank
rekeningnr. 2929594 t.n.v. stichting Gambia naar school
in Groningen of een berichtje te sturen naar:
- Stichting Gambia naar school
t.a.v. Foelke Vos
Rubensstraat 30
9718 MC Groningen
- of via e-mail: foelke@tiscali.nl
- of telefonisch contact op te nemen met Foelke Vos
050 5891930.

