
NIEUWSBRIEF GAMBIA 

Beste ouders, 

Het zal de meesten van jullie niet ontgaan zijn: er bruist op school van alles rondom Gambia. In deze 
nieuwsbrief nemen we jullie graag mee in wat we hebben gedaan, waarom we dat doen en wat er in de 
toekomst nog te doen staat. 

UITWISSELEN… 

Afgelopen december is er een link gelegd tussen de eerste klas van onze school en een eerste klas van de 
Lower Basic School in Bwiam, Gambia. Doel hiervan is om de kinderen wederzijds een inkijkje te geven 
in elkaars leven en cultuur. De eerste tekeningen, brieven en filmpjes zijn inmiddels uitgewisseld, en het 
blijkt voor kinderen uit beide landen heel waardevol en verrijkend om over lands- en cultuurgrenzen heen 
met elkaar te kunnen uitwisselen over hun school- en levenservaringen. Wat kunnen de kinderen veel van 
elkaar leren! En dat geldt niet alleen voor de kinderen: juf Fionna is in de voorjaarsvakantie op 
uitnodiging van de school in Bwiam 
geweest en heeft hier een paar dagen 
mogen uitwisselen met de leraren. Ook 
heeft ze les gegeven in de eerste klas. Een 
geweldige en heel leerzame ervaring! 

Inmiddels zijn ook de tweede en derde klas 
op dit project aangehaakt, en hopelijk 
volgen er binnenkort nog meer klassen. 
Vanuit de school in Bwiam is die wens er 
in elk geval zeker.  

 

…DELEN… 

Hoewel vanuit beide scholen heel duidelijk de focus ligt op partnerschap en uitwisselen, kunnen en willen 
we onze ogen niet sluiten voor het feit dat Gambia één van de armste landen in de wereld is. Dat is op de 
school in Bwiam ook duidelijk te zien: de school heeft nauwelijks (leer)middelen. Kinderen moeten zelf 
een schooluniform, potlood en schrift meenemen, maar voor veel ouders is dit erg moeilijk op te brengen. 
Soms zelfs zo moeilijk, dat een kind daardoor niet naar school kan of de lessen niet goed kan volgen. 
Recent heeft ook de schoolkeuken door een gebrek aan bevoorrading vanuit de overheid de deuren 
moeten sluiten. Dat betekent dat kinderen soms zonder ontbijt en lunch de schooldag moeten doorkomen.  

Omdat zorgen voor elkaar, elkaar helpen en delen voor ons ook horen bij een partnerschap, hebben we in 
nauw overleg met de school in Bwiam besloten een aantal acties te organiseren om de school financieel te 
helpen bij de aanschaf van leer- en onderwijsmaterialen die nodig zijn om kinderen toegang tot goed 
onderwijs te geven.  

St. Edwards Lower Basic School 

De St. Edwards Lower Basic School ligt in Bwiam, een 
dorp in ruraal Gambia. De school heeft momenteel 855 
leerlingen, verdeeld over 6 leerjaren. Elk leerjaar kent een 
drie- of vierdubbele stroom, er zijn dus 3 of 4 klassen van 
elk leerjaar, met ruim 50 leerlingen per klas. De school 
heeft een regiofunctie: leerlingen komen uit Bwiam zelf, 
maar ook uit  andere dorpen in de omgeving. 



 

 

…EN GROEIEN  

En met succes: de Valentijnsmarkt leverde – inclusief giften die na de markt nog binnenkwamen – ruim    
€ 1.400,- op. Met de school in Bwiam is een plan gemaakt hoe dit geld op 
een duurzame manier geïnvesteerd kan worden. Een kwart van het geld is 
door de school gebruikt om de meest essentiële schoolmaterialen te kopen: 
schriften, pennen, potloden, gummen en puntenslijpers. In de komende 
maand maakt de school een plan voor een duurzame en 
toekomstbestendige besteding van het resterende geld. Het geld wordt 
zodanig geïnvesteerd dat  een ‘revolving fund’ ontstaat, waarmee ook in de 
toekomst leermaterialen kunnen worden blijven aangeschaft. Gedacht 
wordt bijvoorbeeld aan een uitbreiding van de schooltuin, die zowel 
voeding voor de kinderen, als een bron van inkomsten voor de school kan 
vormen. 

Gelijkwaardigheid in partnerschap blijven daarbij steeds voor alle partijen 
voorop staan. Er valt zoveel van elkaar te leren! Om met Domingo Mendy, 
schoolhoofd in Bwiam, te spreken: 

“This is an establishment of a true partnership. Geographically, we 
are far apart, but this contact will bring us closer, we will learn from 
each other and we will share with each other. It will teach our children 
that, even when we are separated by land and sea, we are all human. 
Through ties of friendship and exchange, this is a partnership for life.” 

 

 

Meer weten of meedenken? 

Om het project een duurzame basis te geven, zoeken we ouders en leraren die 
met ons willen meedenken over de verdere vormgeving van dit project. Meer 
weten of meedenken? Meld je aan bij juf Fionna 
(fhage@devuurvogeldriebergen.nl) of Suzanne de Visser (moeder Tijl en Jonas 
Koek: suzanne@optimalistic.nl, 06-58966642).  


