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Schoolbanken voor Gambia 

Deel 1 (maart 2009. Deel 2 -juni 2009 zie pagina 3). Toen Marianne en ik naar Gambia 

vertrokken hebben allerlei mensen ons spontaan geld meegegeven met de opdracht die goed 

te besteden in dit ontwikkelingsland. In een land als Gambia zijn natuurlijk allerlei 

mogelijkheden om een goede bestemming voor giften te vinden. Hier in de buurt (aan zee) 

zijn er veel scholen die graag gesponsord worden om hun gebouwen te verbeteren, meubilair 

en lesmateriaal te kopen e.d. Of  middelbare scholieren, studenten en ook ouderen, die hun 

(vervolg)opleiding niet kunnen betalen. Of mensen die wel een plan hebben een bedrijfje te 

beginnen, maar niet over geld beschikken voor de noodzakelijke eerste investering. Maar we 

wilden het onszelf niet al te makkelijk maken en bovendien zeker weten dat het geld voor 

100% goed terecht komt. In de kuststrook hebben de Gambianen het echter (relatief!) beter 

en ook makkelijker toegang tot hulp of sponsoring door overheid, westerse bedrijven of 

toeristen. We hebben via onze Gambiaanse vrienden contact gelegd met een familielid van 

hen die schoolhoofd is van een school in het moeilijk bereikbare binnenland. Daar bleken ze 

al jaren verstoken van elke vorm van hulp en geconfronteerd met allerlei tekorten waaronder 

schoolbanken. De ruim 1500 Euro die we inmiddels namens gulle gevers te besteden hebben, 

waren voldoende om 2 lokalen te voorzien van 38 nieuwe banken. Vorige week zijn we bij de 

plaatselijke timmerman/smid langsgegaan die een voorbeeld-bank (voor 3 tot 4 scholieren) 

heeft gemaakt. Zie foto. 

 

 

Een degelijke, goed vormgegeven 

schoolbank, waar de school vele jaren 

plezier van kan hebben (de timmerman 

geeft 5 jaar garantie).   

 

 

 

Vervolgens hebben we de school bezocht: 

ondanks het feit dat het Paasvakantie was, 

was er een menigte van zeker 200 leerlingen 

en ouders op de been gebracht om ons een 

warm Afrikaans onthaal te geven. Met dans, 

gezang en toespraken, zodat we ons wel wat 

opgelaten voelden voor een paar 

schoolbanken en dozen met schriften en 

pennen.  Zie de foto’s hieronder. 
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Welkomstdans in 

traditionele kledij 

 

 

 

 

 

 

 

Defecte schoolbanken                                           

3 lege klaslokalen 

De school “Koro Jula Kunda Basic Cycle School” is gevestigd in het Gimmara District van 

de provincie Upper River Region”. Er zijn bijna 500 leerlingen en slechts 5 leerkrachten. Die 

geven les aan de basisschool en de eerste drie jaar van de middelbare school: na grade 9 

moeten de leerlingen elders naar een vervolg opleiding. Het dorp Koro Jula Kunda en 

omliggende dorpen zijn boerengemeenschappen: men leeft van de landbouw (zoals rijstteelt 

en pinda’s) en veeteelt. Uiteraard hebben de leerkrachten (die een enthousiaste en toegewijde 

indruk hebben achtergelaten) en het schoolbestuur getracht de noden van de school te 

schetsen: 

1. Het tekort aan (goed) meubilair: hierdoor is men gedwongen om met een ochtend en een 

middaggroep te gaan werken. Naast de gefaseerde aanschaf van schoolbanken voor 2 

klaslokalen, kost renovatie van bestaand meubilair en aanschaf van nieuw meubilair een 

paar duizend Euro.  

2. De waterpomp moet gerepareerd worden. Sinds deze kapot is, moeten de leerlingen naar 

het dorp lopen om water te halen en de schooltuin is daardoor volledig verdroogd. 

Reparatie kost naar schatting 200 Euro.  
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3. Elektriciteit wordt opgewekt met zonnecollectoren die 10 jaar geleden in het kader van 

een project aan de school zijn geschonken. De 3 bijbehorende zonne-energieaccu’s zijn 

echter kapot en er is geen geld voor aanschaf van nieuwe (200 Euro per stuk). 

4. Vanwege de afgelegen ligging van de school verblijven de docenten in eenvoudige 

verblijven op het schoolterrein. Deze verblijven zijn echter aan renovatie toe: als het 

lekkende dak kan worden vernieuwd, kunnen ook de kamers worden opgeknapt. Zonder 

deze arbeidsvoorwaarde is het moeilijk leerkrachten voor een toch al te laag loon naar 

zo’n dorp te halen. 

We hebben met de schoolleiding afgesproken dat zij een prioriteitenlijst opstellen en de 

precieze kosten inventariseren, en wij proberen sponsors te werven. 

Daarnaast is een van de leerlingen gehandicapt en heeft een rolstoel nodig, die zijn ouders 

niet kunnen betalen. Verder zijn er problemen met de bereikbaarheid in het regenseizoen, 

wanneer de toegangsweg onder water loopt. Tevens zou men graag een medische voorziening 

hebben om zieke leerlingen (vlotter) te laten genezen. Deze laatste twee problemen leken me 

meer op de weg van de overheid in Gambia te liggen, maar die bekommert zich nauwelijks 

om deze school in het binnenland.  

Als wij zelf uit Gambia zijn vertrokken zal een Gambiaanse kennis (een student) zorg dragen 

voor de gefaseerde betaling van investeringen en voor (digitale) foto’s van de verbeteringen, 

zodat het geld niet aan een strijkstok blijft hangen.                                                                                                                                                                                                                                                            

Deel 2 (Juni 2009): de besteding van de sponsorgelden. 

Hoewel we slechts een beperkte groep vrienden, familie en collega’s gevraagd hebben bij te 

dragen is er toch een aanzienlijk bedrag van circa 2700 Euro gedoneerd. Aanzienlijk, zeker 

voor Gambiaanse begrippen (dat is bij. 4 jaarsalarissen van een Gambiaanse leraar). 

Discussie met het schoolhoofd over de prioriteiten bij de besteding hebben geleid tot de 

volgende bestedingen: 

1.  Voor drie (tot voor kort lege) lokalen zijn nu 19 nieuwe of binnenkort 41 gerenoveerde 

schoolbanken beschikbaar. Hiermee is het tekort aan schoolbanken voor de komende 

jaren opgelost.  

(€  1225) 
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2. Een nijpend probleem in het bloedhete 

binnenland was de kapotte waterpomp: 

toen wij er waren in juni was het zeker 

40 graden, met de “zweetmaanden” in 

het regenseizoen (juli-sept) nog voor de 

boeg. De reparatie en met name de 

benodigde nieuwe cilinder bleek 

duurder dan gedacht, maar de school, 

de leerlingen en het aanpalende dorpje 

waren erg blij met de beschikbaarheid 

van vers water in hun nabije omgeving. 

(€  545) 

3. De  zonnecelaccu’s konden wij het beste 

(want veel goedkoper) vanuit de kuststrook 

naar de school brengen. Drie nieuwe accu’s 

van het beste merk maken de aandrijving van 

de ventilatoren in de klaslokalen, het gebruik 

van de bibliotheek in de avonduren en licht 

voor de docenten in hun verblijven nu 

mogelijk. In de toekomst kunnen 

bijvoorbeeld ook computers, printers en 

koelkasten worden aangesloten. (€  405) 

4. Het restantbedrag wordt besteed aan de (gedeeltelijke) renovatie van het dak van de 

docentenverblijven. Met het regenseizoen in aantocht bepaald geen luxe! (€  500) 

 

Daarnaast hebben we een rolstoel afgeleverd bij 

de gehandicapte leerling. De rolstoel hebben we 

voor een schappelijk prijsje (€ 30) verkregen van 

een “social workshop” voor gehandicapten in 

Serrekunda, die gesponsord wordt door de 

Katholieke kerk van Lonneker. De jongen en zijn 

familie waren er zeer blij mee, maar het bleek dat 

voor volgend jaar het volgende probleem al weer 

klaarligt: de jongen kan alleen zijn middelbare 

schoolopleiding volgen op een voor de ouders niet 

betaalbaar internaat voor gehandicapten… 
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Op het renoveren van het dak van de lerarenverblijven na konden alle haalbare verbeteringen 

worden gerealiseerd binnen het beschikbare budget. De gedeeltelijke renovatie van het dak is 

gepland voor aanvang van het regenseizoen eind juni/ begin juli. We hebben afgesproken dat 

hiermee voorlopig onze hulp is afgerond, maar we zullen bezien of we over een half jaar 

nogmaals wat geld trachten in te zamelen. Dat zou besteed kunnen worden aan: 

 

- Voltooien van de renovatie van de lerarenverblijven. 

- Aanschaf van lesmaterialen, waaronder ook  

   gereedschap voor houtbewerking, moestuin e.d. 

- Aanschaf van computer- en andere apparatuur. 

 

 

Gegevens Schoolbanken voor Gambia 

School: Koro Jula Kunda Basic Cycle School 

Adres school: Gimmara District, Upper River Region, The Gambia, West Africa 

Schoolhoofd (Principal) /contactpersoon: Foday K. Sabally, Brikama-ba Village, Central 

River Region   Tel: 7296126 / 9744902 (Bank Account Trust Bank 0111010918201) 

Donaties “Schoolbanken voor Gambia” : 

€  500 + €  100 + € 20 +  € 215 + € 300 + € 100 + € 150 + € 100 + € 100 + € 100 + € 200  

  + € 150 + € 500 + € 50 + € 20  =  totaal €  2705 

Uitgaven: 

Bedrag Datum Omschrijving besteding 

€  760 8 april 2009 19 schoolbanken/tafels  (1 leslokaal)  

       €  760 

+ €  250 

10 mei 2009  Renovatie 41 schoolbanken en reparatie pomp/tank 

Reparatie Pomp + nieuwe tank: D 19000 = € 545 

41 schoolbanken (2 leslokalen): D 14350 = € 410 

Vervoer schoolbanken:  € 55 

€    30 25 mei 2009 Rolstoel voor gehandicapte leerling. 

€   405 7 juni 2009 Vervanging zonne-energie accu’s. (D 15000) 

€   500 Gepland:  juni 2009 Renovatie docentenverblijven. (D 18500) 

€  2705 Totaal besteed Opmerking: bedragen in Gambiaanse Dalasis verschillen vanwege koers 

schommelingen. 

 


