
 

NURSERY SCHOOL KOTU GAMBIA  
Stand van zaken  

Streefbedrag “Nursery School” bijna gehaald. 

Gelukkig is het “Nursery 

School” project succesvol. Het 

streefbedrag voor de nieuwe 

school komt steeds dichterbij. 

Dankzij Wilde Ganzen, CTAC, Euroclear en andere 

fondsen, gaan we in maart 2017 beginnen met de 

voorbereidingen van de nieuwbouw. De aanleg van de 

waterleidingen zal ons eerste doel worden. In de 

komende nieuwsbrieven blijven we jullie op de hoogte 

houden van de ontwikkelingen. Alle “sponsors” 

ontvangen van ons later nog een gedetailleerd financieel 

overzicht. 

Vertraging nieuwbouw door politieke onrust. 

Ons project “Nursery School” 

in Kotu, heeft enigszins  

vertraging opgelopen. De 

zittende (vorige) President had 

de noodtoestand afgekondigd, 

zodat het leven in Gambia 

even stil lag. Inmiddels lijkt de rust gelukkig hersteld. 

 

 

 

CTAC sluit project van het jaar af. 

CTAC uit Den Bosch had, zoals 

bekend, ons project “Nursery 

School” als “goede doel” van het 

jaar 2016  gekozen. Stichting 

Gambia Sport bedankt Ctac voor de steun in het 

afgelopen jaar.  Door acties die het hele jaar door zijn 

gevoerd, is er een prachtig resultaat bereikt. Mede 

dankzij Ctac hebben we in maart 2016 de grond al 

kunnen aankopen. Het was in een woord: 

GEWELDIG! 

Wilde Ganzen steunen ons project. 

Het “Nursey 

School” project 

wordt ook door 

Wilde Ganzen 

gesteund, gevolgd 

en gecontroleerd. Zij voeren met ons actie om 

bekendheid te geven aan ons doel. Zo is het project als 

“Project van de week” uitgeroepen. Dit zal o.a. bekend 

gemaakt worden tijdens een TV spot die op 19 februari 

2017 op NPO 2 (aanvang 12.20 uur) wordt uitgezonden. 

Ook wordt het geheel op de website  en Facebook 

pagina van Wilde Ganzen gepubliceerd. 
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Schoolmeubels voor nieuwe school. 

Onlangs heeft Stichting Gambia Sport een schenking 

ontvangen van 110 tafeltjes 110 stoelen en 3 bureaux, 

bestemd voor de nieuwe Nursery School in Kotu. We 

gaan alles natuurlijk weer versturen via “Gambia For 

You”. Ter plaatse zullen de spullen voorlopig 

opgeslagen worden bij onze partner, Y.P.W.B.  Eigenlijk 

zoeken wij nog 4 krijtborden en 3 afsluitbare stalen 

kasten. Meer informatie? Stuur een e-mail naar 

info@gambiasport.nl 

Bijzondere bijdrage Joris van Eijnhoven.  

Heel bijzonder is de 

sponsorbijdrage van Joris van 

Eijndhoven uit Nijmegen. Joris 

heeft als hobby het maken van een 

voetbalblad (“Score”). Hij steekt 

veel vrije tijd in zijn blad en diverse 

mensen (veelal familie, vrienden en 

kennissen) steunen Joris door een 

kleine financiële bijdrage aan Joris 

te betalen. Joris  heeft zich spontaan bij ons gemeld als 

sponsor. De hele opbrengst van zijn blad doneert Joris 

aan Stichting Gambia Sport. Bijzondere is dat Joris 

hiermee startte toen hij 11 jaar was. Topper! 

EuroClear uit Amsterdam helpt ons weer. 

Ook Euroclear uit Amsterdam 

helpt ons het doel te bereiken voor 

de nieuwbouw. Toen we het bedrijf 

voor de tweede keer benaderden en 

uitleg gaven over ons huidige 

budget en alle water- en energie-

perikelen, besloot het bedrijf nog een extra steentje bij te 

dragen. Helemaal te gek! 

Zoektocht naar opslagruimte gaat door. 

Onlangs heeft onze Stichting 

te horen gekregen dat de huur 

van de opslagplaats die wij 

gebruiken in Eindhoven per 

oktober 2017 wordt 

opgezegd. De Gemeente Eindhoven heeft de grond 

waarop het gebouw staat voor andere doeleinden nodig. 

Daarom zijn wij op zoek naar een andere, goed 

afsluitbare, ruimte voor onze materialen. Mocht iemand 

tips hebben: graag even melden via telefoon of e-mail. 

Wij zoeken een ruimte van ongeveer 20 x 20 meter in 

Eindhoven of omgeving. E-mail voor meer 

info:  voorzitter@gambiasport.nl 

Stichting Werkgroep “Een Aarde”.  

Water en elektriciteit aansluiten op de bestaande 

“netten” en/of het aanleggen van een “Borehole met 

Solar” voor water is in Gambia erg prijzig en slokt een 

(eigenlijk onevenredig) groot deel van het nieuwbouw-

budget op. Stichting Gambia Sport is daarom meer dan 

gelukkig met de financiële hulp hiervoor van 

Stichting Werkgroep "EEN AARDE” Fantastisch! 

Sportkleding en alles wat daarbij hoort. 

Natuurlijk heeft Stichting 

Gambia Sport, naast alle 

beslommeringen met de 

Nursery School op de 

laatste reis ook de nodige 

aandacht besteed aan het uitreiken van kleding, tenues, 

ballen enz. bij Verenigingen, Academies en Scholen. 

Foto’s en informatie kunt u vinden op Twitter, 

Facebook en Instagram. Echt de moeite waard eens te 

kijken hoe blij de jeugd in Gambia is met de materialen 

uit Nederland. 

https://twitter.com/SportGambia 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008328

604648 

instagram.com/gambiasport/ 
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