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Startsein nieuwbouw. 

Op 1 april 2017 werd eindelijk het startsein voor de 

nieuwbouw van de  

Nursery school in Kotu 

gegeven. Eerst moest 

het oude “huisje” dat op 

het bouwterrein stond, 

nog afgebroken worden 

en daarna kon worden 

begonnen met de 

funderingen opmeten en uitgraven. Allemaal handwerk! Het 

was leuk eens te zien hoe alles bij zo’n bouw in Gambia 

werkt. De stenen die nodig waren werden ter plaatse gemaakt: 

een kunststukje op zich. Veel administratie geregeld en later 

weer richting Nederland vertrokken maar met de gedachten 

nog steeds bij de nieuwbouw.  

Extra reis naar Gambia, 

Een “extra” reis naar Gambia was noodzakelijk om de 

vorderingen van de nieuwbouw te bekijken en te volgen. Dat 

de reis net in het regenseizoen viel, mocht de pret niet 

drukken. Ook in die periode gaat de bouw, tussen de buien 

door, immers gewoon door. Aangekomen werden eerst 

problemen met de Borehole opgelost en daarna kon de 

aandacht volledig naar de nieuwbouw gaan. Dat schoot al 

lekker op. De “ruwbouw” stond al en de 4 klaslokalen waren 

zowaar al herkenbaar. Ook van de kantoren waren de 

silhouetten zichtbaar.. Maar toch kreeg men flink wat last van 

de “regentijd”. Vertraging met de dakconstructie, met het 

hout voor dak en vooral met het fabriceren van de extra 

stenen die nodig waren. Allemaal stagnatie door de stromende  

regen. Uiteindelijk lag er het dak erop en kon met de afbouw 

begonnen worden.   

Nieuwe school open in October ? 

Het streven is om de nieuwe school te openen voor de 

aanvang van het nieuwe schooljaar. Mocht dit niet lukken dan 

sowieso eind 2017.   

Stichting blijft school volgen. 

Het bestuur van Stichting Gambia Sport heeft besloten de 

school na oplevering nog voor minimaal 3 jaar te begeleiden. 

Op die manier wordt voorkomen dat door geldgebrek geen 

onderhoud gepleegd wordt. Omdat de stichting in die 3 jaar 

eigenaar blijft, is zij ook verplicht onderhoud aan gebouwen te 

plegen en belastinggelden af te dragen. Een snelle 

verpaupering zal op die manier tegengegaan worden. Er 

werden in Gambia 

meerdere scholen 

gebouwd en na 

enkele jaren zie je 

vaak het verval 

toeslaan. Stichting 

Gambia Sport wil 

dit met alle beschikbare middelen voorkomen en gaat daarom 

op zoek naar extra financiële steun om deze kosten te dragen. 

In de volgende nieuwsbrief zullen we ook hiervan de 

ontwikkelingen weergeven. 

Bestuur in Gambia uitgebreid. 

Het bestuur van Stichting Gambia Sport is uitgebreid met 

Aisha Konteh, woonachtig in Gambia en werkzaam in het 

onderwijs. Aisha gaat de leerkrachten van de Nursery School 

ondersteunen en met raad en daad bijstaan (onder meer door 

te werken aan betere contacten tussen ouders en school).  

Wordt vervolgd. 
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