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Eindfase nieuwbouw school eindelijk bereikt. 

Na de nodige tegenslagen ontving onze stichting in april 2018 

eindelijk het bericht dat de nieuwbouw van de school in de 

eindfase was beland. Onze partner Y.P.W.B. en Aisha (ons 

bestuurslid in Gambia) hadden alle knelpunten doorgenomen 

en na overleg hun toestemming gegeven de school in gebruik 

te nemen. Uiteraard 

zijn we trots op het 

resultaat. Bij een extra 

bezoek aan Gambia 

moet voor het 

bestuur alles duidelijk 

worden. We kunnen 

dan ook nog het nodige controleren en extra toezicht houden 

op de toekomstige beveiliging van “de borehole” en de muren 

rondom het complex. Wordt vervolgd. 

Privé omstandigheden vertragen opening. 

Wegens privé perikelen die absolute voorrang hadden is 

besloten om de officiële opening van de school te verzetten 

tot na het regenseizoen in november 2018. We hopen dat de 

privé omstandigheden van dien aard zijn dat een reis naar 

Gambia verantwoord is. 

Stichting blijft school volgen. 

Het bestuur van Stichting Gambia Sport heeft besloten de 

school na oplevering voor minimaal 3 jaar te blijven 

begeleiden. Op die manier wordt voorkomen dat door 

geldgebrek geen onderhoud gepleegd wordt en zal een snelle 

verpaupering minder gauw of niet toeslaan. In het verleden 

werden door stichtingen in Gambia scholen gebouwd waarbij 

na enkele jaren, vaak door geldgebrek, het verval al zichtbaar 

werd. Uit respect voor onze ondersteuners wil Stichting 

Gambia Sport dit met alle beschikbare middelen voorkomen 

en gaat daarom op zoek naar extra financiële steun om deze 

kosten te kunnen dragen. In de volgende nieuwsbrief zullen 

de ontwikkelingen compleet worden geschetst. 

Gambia Sport bedankt Y.P.W.B. 

Zonder goede steun, toezicht en financiële begeleiding is 

nieuwbouw in Gambia welhaast onmogelijk. Young People 

Without Borders, met aan het hoofd Kalifa Kanteh, heeft een 

topprestatie geleverd. Kalifa heeft van “ons project” echt 

“zijn project” gemaakt en heeft zich met hart en ziel ingezet 

voor een verantwoorde en goede administratieve afwerking.  

Aisha Kanteh blijft school begeleiden. 

Onze vertegenwoordigster in Gambia, Aisha Kanteh is 

namens onze stichting bezig alles wat betreft de school op de 

juiste rails te krijgen en 

te houden. Zo is Aisha 

bezig om een goed 

schoolplan te maken, 

bijeenkomsten te 

organiseren met ouders 

en alle mogelijke 

vergaderingen bij te wonen. Ze is hard aan het werk een 

goede en verantwoorde structuur in het geheel aan te 

brengen.  
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Foto’s en financieel eindrapport nieuwbouw. 

Nu de nieuwbouw in de eindfase beland is gaan we ook ons 

eindrapport opstellen. Alle ondersteuners van het project 

zullen op termijn een overzicht ontvangen van de gemaakte 

kosten. Tevens gaan we hen voorzien van de nodige  foto’s 

van de nieuwe school.  

Diefstal schoolspullen. 

Momenteel is de criminaliteit in Gambia schrikbarend hoog. 

De eerste melding van diefstal betrof kranen die uit de 

toiletgebouwen verdwenen waren. Inmiddels is dat hersteld 

maar met het oog op de toekomst worden bepaalde zaken 

extra beveiligd. In het regenseizoen wordt voor 2 maanden 

zelfs bewaking op het terrein geplaatst. 

 

 

 

Voor extra financiele hulp: 

Stichting Gambia Sport   - Eindhoven 

IBAN: NL73 INGB 0004 6985 50 

E-mail: voorzitter@gambiasport.nl 

Extra geld voor school. 

Omdat we nogal wat extra kosten krijgen willen we op termijn 

ondersteuning gaan vragen voor hulp bij het realiseren van de 

volgende posten: 

 Speeltoestellen op terrein, 
 Beveiliging borehole en muren, 
 Onderhoud school (3 jaar), 
 Uniformen voor alle leerlingen, 
 T-shirts voor de kinderen, 
 Kopieerapparaat 
 Laptops voor leraren 
 Bewaking tijdens regenseizoen 
 
Een begroting van deze kosten is op aanvraag beschikbaar. 
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