
 
In februari bestaat Gambia naar school één jaar. 
Suleyman Colley oprichter en onderwijzer van de school 
heeft in het afgelopen jaar heel veel werk verzet. Dit is 
mogelijk gemaakt door de steun van alle donateurs en 
daarvoor willen we iedereen,  mede namens Suleyman 
en de leerlingen, heel hartelijk bedanken.

Gambia naar school steunt de J&M Nurseryschool. De 
school voorziet in een grote behoefte in Madiana-
village. De leerlingen, die tussen de 3 en 7 jaar oud zijn,  
bereiden zich voor op het primair onderwijs. De school 
is ook van groot belang voor het inkomen van de gezin-
nen. In de tijd dat de kinderen naar school gaan, kunnen 
de moeders op de markt in de stad hun waar verkopen, 
waardoor zij een klein inkomen verkrijgen.  Helaas biedt 
de overheid in Gambia deze voorziening niet. 

De leerlingen leren op school Engels en rekenen en ie-
dere dag sporten de leerlingen. De ouders betalen voor 
het naar school gaan van hun kind een klein bedrag aan 
schoolgeld. De kinderen krijgen daarvoor les én iedere 
dag een gezonde lunch. Dat de leerlingen iedere dag 
een lunch krijgen,  is voor de arme gezinnen een be-
langrijk argument om hun kind dagelijks naar school te 
sturen.  Een hele zorg minder als je vaak te weinig geld 
hebt om je kind goed te voeden.
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Toekomstplannen 
In een jaar tijd heeft Suleyman met zijn inzet het 
vertrouwen gewonnen van de dorpelingen, waardoor 
het leerlingenaantal is verdubbeld!  Hierdoor moet de 
school uitgebreid worden met een nieuw klaslokaal. 
Suleyman zou,nu het leerlingenaantal zo is toegeno-
men, de leerlingen in leeftijdgroepen willen indelen, 
waardoor de leerlingen op hun leeftijd toegesneden 

Resultaten 2007 
Wat is er met uw steun het afgelopen jaar bereikt:
• Suleyman heeft samen met ‘zijn hulptroepen’ een  
 muur gebouwd om het terrein van de school. Een  
 muur is onontbeerlijk voor het verbouwen van de  
 groente voor de dagelijkse lunch.  Zonder muur zou  
 de moestuin vertrapt en geplunderd worden door 
 allerlei dieren. 
• Aan de aanleg van de moestuin wordt op dit moment  
 hard gewerkt. Dit is van oudsher de taak van de 
 vrouwen maar Suleyman volgt het werk op de voet  
 om het ook zelf te leren.
• De kinderen hebben door de muur nu ook een veilige  
 speelplaats
• We hebben lesmateriaal en spelmateriaal gekocht,  
 zoals voetballen.
• Suleyman ontvangt iedere maand een salaris, 
 waardoor hij voor het eerst in zijn leven  in zijn 
 levensonderhoud kan voorzien.
• de kinderen krijgen dagelijks een lunch. Deze wordt  
 bereidt door een vrouw uit het dorp en betaald door  
 de stichting. Binnenkort hopen we de groentes 
 hiervoor uit de eigen tuin te kunnen oogsten.

Spelen bij de school

De bouw van de muur

lessen kunnen krijgen. Op dit moment is er behoefte 
aan uitbreiding van de school met een apart lokaal voor 
de jongste leerlingen. Hiervoor is een aanzielijk bedrag 
nodig. Wilt u ons hiermee steunen dan kan dat door op 
rekeningnr. 2929594 t.n.v. Stichting Gambia naar school 
uw gift over te maken.



Bijzondere actie
Het team Michiel Melchior en Marcel Gouwentak 
hebben in oktober 2007  e 1950,- bij elkaar gereden in 
de barrelrace van Amsterdam naar Dakar. Helaas 
kregen ze pech in de woestijn in Mauretanië en 
moesten ze hun auto achterlaten. Jongens heel veel 
dank voor dit fantastische bedrag! 

Voor alle donateurs en belangstellenden het volgende 
bericht van Suleyman:

The project last year has been working fine through the 
help of donors we were able to build two toilets, one 
for the boys and the other for the girls. Also we have al-
ready finished the school fence and to join the children 
to maintain the green garden. This where we will plant 
food varieties to get their daily meals.

Its has been another good year for fund raising from 
donors to charity events and we are grateful to every 
ones support and there are far too many to name all of 
them, but a big thanks to you. These children you are 
helping now will achieve their goals in the future.

Plans to work for this year are to build a new classroom,       

Kinderen in de klas

On behalf of the administration of the J&M Nusery-
school and the Madianacommuniy, I wish to convey to 
your very self my profound thanks and appreciation for 
the generous and timely assistance you rendered to the 
school and the construction of the school fence. This is 
a crystal indication of your cordial relationship that 
happily exist between you and J&M Nurseryschool and 
the entire Madianacommunity in particular. The fencing 
of the school came at a time when the school is badly 
in need of it for the safe security of the school towards 
the project of the green garden. It also demonstrate the 
courage and zeal you has in ensuring education for all 
where every Gambian will live happily.

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


