Maarn – december 2012

Vrienden van Maladah,
Heel enthousiast zijn wij terug gekomen uit Gambia.
We hebben nu eindelijk de officiële registratie van onze primary school ontvangen. (deze
registratie is formeel nodig om les te mogen geven)
In Gambia werden we verrast door een telefoontje van het ministerie van onderwijs met het
verzoek een afspraak te maken. Daar aangekomen werden we ontvangen door algemeen
inspecteur de heer Musa Mendy, die in rangorde direct onder de staatssecretaris staat. Met hem
hebben we een prettig gesprek van ruim een uur gehad over het onderwijs in Gambia in het
algemeen en de school in Kunkujang Yattaya in het bijzonder.
Hij overhandigde ons de officiële documenten van de registratie. De registratie is onder andere
voor de leerlingen van groep 6 belangrijk omdat ze dan in principe op iedere school voor
voortgezet onderwijs worden toegelaten.
Dit was echter nog niet alles. De minister en staatssecretaris hebben besloten de Maladah
School een speciaal certificaat met oorkonde te verlenen. Dubbel feest dus.
In Gambia zijn er het afgelopen jaar 84 schooltjes gesloten wegens de erbarmelijke staat van de
schooltjes en sanitaire voorzieningen ( voor zover ze al aanwezig zijn). Dit zijn meestal
compound schooltjes, alleen voor nursery ( kleuterschool). Een
compound schooltje betekent dat het gebouwtje op een ommuurd
woonerf is gebouwd waar ook de bewoners leven. De hygiënische
situatie was veelal dramatisch. Men moest deze scholen daarom
wel sluiten.
Om het de bevolking duidelijk te maken waarom de schooltjes
gesloten werden heeft het ministerie een TV uitzending gemaakt
met de tegenstellingen tussen “goede”en “slechte” scholen. In
deze uitzending kwam de Maladah school zeer regelmatig in beeld
als goed voorbeeld. Dus we mogen met ons allen best wel heel erg trots zijn op wat we
gepresteerd hebben, en nog steeds doen.
Zoals u misschien al weet is er vorig jaar, in Kunkujang ,naast
een tuin voor de kinderen waar ze spelenderwijs leren hoe
producten te verbouwen, ook een grotere tuin gerealiseerd.
Dit om producten te verbouwen die men kan gebruiken voor de
lunch die verstrekt moet worden. Daarnaast om producten te
verbouwen die wellicht geld op kunnen leveren om andere
ingrediënten voor de lunch te kopen. Met deze tuin gaat het
ondertussen erg goed.
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Volgens het schoolhoofd de heer Babucar John is de oogst van cous, graan en mais goed gelukt.
Het enorme veld met watermeloenen staat er goed bij en men hoopt hier een goede opbrengst
aan over te houden zodat er ook weer nieuw zaaigoed gekocht kan worden. Waarschijnlijk wordt
er eind december geoogst.
Gambia College
Op het Gambia College hebben we ook weer een heel prettig
gesprek gehad met mevrouw Esatou Ndow, de directrice van
het College. De week voordat wij het gesprek hadden was juist
de container met hulpgoederen aangekomen. Mevrouw Ndow
was ontzettend blij en onder de indruk van het aantal
computers en schoolborden die ze weer ontvangen heeft.
Hiermee wil ze begin volgend jaar twee nieuwe
computerlokalen realiseren. Wij zijn dan ook met haar, alle
gulle gevers ontzettend dankbaar!
St. Charles Fajikunda
Ook op de St. Charles school in Fajikunda zijn ze enorm blij met de
schoolborden. De meeste leerkrachten hadden dergelijke borden nog nooit
gezien en waren razend enthousiast. Enkele leraren gebruiken nu nog een
soort rubber doek als schoolbord.
Hier kunnen de schoolborden dus niet snel
genoeg geplaatst worden. In januari gaat er
weer een ploegje vrijwilligers van de
stichting naar Gambia toe om te helpen de
schoolborden op te hangen. Tot dan zullen ze
geduld moeten hebben. Al met al was het
weer een succesvol bezoek.

Rest mij nog u allen, namens het bestuur van Maladah, goede en gezegende Kerstdagen toe te
wensen en heel gezond en goed 2013.
Henk Alberts,
voorzitter.

