
   

 
 

2de. Ontbijt in de Ansu Jammeh kleuterschool  
Schoolgerief voor de Farato kleuterschool 

 
Ansu Jammeh kleuterschool 

De kleuterschool draait op volle toeren, zowel Awa de 
directrice als de kleuterleidsters zijn zeer gemotiveerd ! 
We hebben er schriftjes uitgedeeld  (naar Engels model  
moeten kleuters al leren en niet spelen), potloden, gommetjes 
en slijpers. Sinds maart 2019 krijgen de 80 kleuters minstens 2 
ontbijten per week. Eénmaal per week is er al zeker één eitje 
bij, en dan is het echt feest! 
Hierdoor diende het jaarlijks schoolbudget verhoogd te worden 
naar 3820 € voor de huur van het gebouw, lonen van de staff 
en de ontbijten. 
 

We kunnen dit alles alleen maar realiseren dankzij jullie, 
onze sponsors !!! Kortom zonder jullie bestonden wij niet 
!!!! Geen kleuterschool en geen waterprojecten. 
We zijn jullie dan ook ontzettend dankbaar! 
 
Nog even meegeven dat iedereen zijn reis, logement, 
restaurants en zelfs de ritten naar al de projecten zelf 
betaald !  Iedere cent die jullie geven wordt aan de 
projecten gespendeerd. 

 
 
Farato kleuterschool 
Deze kleuterschool, gelegen in een verre uithoek van het gehucht Farato, is een initiatief van de vereniging 

“Vrienden Voor Gambia Hamme” (kleuterscholen krijgen geen 
staatssubsidies !). Bij de 51 kleuters dit schooljaar komen er nog 
eens 48 bij vanaf 1 september. De leeftijden variéren tussen 3 en 8 
jaar en ze zijn verdeeld over 3 klassen. 
 
Een groot deel van onze 180kg bagage bestond uit kleedjes en 
shortjes, met veel zorg en liefde gemaakt door vele dames in 
België. Het één voor één uitdelen en aanpassen was dan ook 
een hele klus welke afgesloten werd met een groepsfoto. 
 

 
Tot grote voldoening 
van de twee leraars 
hebben wij er ook veel 
schriften, potloden & 
pennen, slijpers en 
gommetjes uitgedeeld.  
 
 

Allemaal materiaal welke ze zeer goed kunnen gebruiken en waarvoor een dikke merci aan alle donoren in 
België. 
 
Rita Van Laeken, 10 maart 2019 


