
Dit jaar zijn we niet zelf  naar Gambia geweest, maar 
Solomon heeft ons regelmatig via de telefoon en de mail 
op de hoogte gebracht van het wel en wee op de school. 
Om elkaar goed te verstaan moesten we soms wel wat 
heen en weer bellen, omdat de verbinding met Gambia 
vaak slecht is, maar de boodschap kwam uiteindelijk 
altijd goed over.

En die boodschap is kort samengevat: het gaat heel goed 
op de school. Op verzoek van Solomon heeft de district-
ambtenaar voor onderwijs de school bezocht en hij was 
onder de indruk van de resultaten van de school. Zijn 
bevindingen zijn dat de school veruit als beste in de regio 
presteert!!
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Ongelooflijk doorzettingsvermogen 
Dat is natuurlijk prachtig nieuws. Het succes van de 
school is in eerste instantie Solomon’s verdienste. Hij 
volgde naast zijn drukke werkzaamheden als hoofd van 
de school en als aspirant-leraar de lerarenopleiding. Hij 
kon deze opleiding naast zijn werk doen, maar Solomon 
offerde daarvoor jaren zijn vakanties op om zijn oplei-
ding af te ronden. We hadden het echt met hem te doen 
als hij ons vertelde hoe moe hij soms was. Maar door zijn 
ongelofelijke doorzettingsvermogen is hij nu een hoog 
opgeleide leraar en is zijn school de beste in de regio. 
Petje af!

Solomon schreef ons aan het begin van het nieuwe 
schooljaar een e-mail. Het zijn niet alleen mooie berich-
ten. Helaas moest hij ons vertellen dat een leerling van 
zijn school was overleden.

Lees hieronder zijn bericht.

 

Hi Foelke en Janneke,
Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat alles goed gaat.
Wij zijn weer gestart met het nieuwe schooljaar. Alle kinderen kwamen weer  terug op 
school, behalve een van hen, een meisje dat twee maanden geleden is overleden. Ik ben bij 
haar en haar familie geweest en ik was heel droevig. Ik vond het zo verschrikkelijk voor de 
moeder.  
 
We zijn nu weer gestart met alle activiteiten. Het gaat goed met Bintou en het gaat ook goed 
met haar opleiding. Over een poosje is ook zij klaar met haar opleiding als lerares. Dat is 
goed voor de school. Bintou geeft weer les aan Nursery 2 en meneer Colley doet, zoals altijd, 
Nursery 1. Het gaat ook goed met hem. En dan is ook Jamidou op school. Hij is belangrijk 
voor ons, want er is zoveel werk te doen. De school is zo populair dat we heel veel leerlingen 
hebben. Zonder Jamidou redden we het niet. We hopen heel erg dat hij een beetje salaris 
van de stichting kan krijgen, want anders raken we hem misschien het komende jaar kwijt.  
Ik heb hem in de school nodig, maar ook buiten, waar hij met de leerlingen sport. Hij kan 
heel erg goed voetballen en de kinderen vinden het leuk balspelen met hem te doen. 
 
Dit jaar moeten we enkele klassen een nieuw verfje geven  en we moeten nieuw schoolkrijt 
in verschillende kleuren kopen. 
Zouden jullie willen kijken of we Jamidou kunnen behouden voor de school en of er geld is 
voor verf en krijtjes?

Thank you, your love Solomon
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Geweldige actie kinderen Gasselternijveen!
We hebben Solomon kunnen zeggen dat door een 
geweldige actie van de kinderen van de PKN-kerk in Gas-
selternijveen hij in ieder geval de komende 2,5 jaar Jami-
dou kan behouden voor de school. De kinderen van de 
PKN-kerk hebben een jaar lang gespaard voor de school-
kinderen in Gambia. Dat deden ze door 1x per maand te 
collecteren voor hun zendingsproject. De opbrengst van 
de actie in 2012 was €483,88. En een heel mooi bericht: 
ze hebben de actie door laten lopen in 2013.

Namens de leerlingen van de J&M Roots nurseryschool 
in Gambia en namens Solomon willen we de kinderen 
uit Gasselternijveen heel hartelijk bedanken voor hun 
geweldige actie.

En krijtjes en verf … die kan Solomon ook aanschaffen.
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Vaste donateurs 
We bedanken alle donateurs voor hun bijdrage, waar-
door de J&M Roots nurseryschool zoveel kinderen zo 
goed onderwijs kan geven. Met jullie bijdrage hebben zij 
uitzicht op een betere toekomst.

Heel hartelijk 
dank! 
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Contact
Als u de Gambiaanse kinderen een warm hart toedraagt 
en de stichting wilt steunen, kunt u een bijdrage 
overmaken op ING rekening 29.29.594 ten name van 
Stichting Gambia naar School, Groningen.

Heeft u vragen, wilt u de nieuwsbrieven ontvangen, wilt 
u het financiële jaarverslag opvragen? U kunt ons op de 
volgende manier bereiken:

Telefoon: Foelke Vos, 06 14 28 93 96

Of stuur gewoon een mailtje:
info@gambianaarschool.nl

Voor meer informatie ga naar de website
gambianaarschool.nl


