Bezoek aan de Ansu Jammeh kleuterschool
November 2017 - Sukuta, Gambia
Achtergrond
Mrs. Awa, de huidige directrice, startte als vrijwilligster zo’n 4 jaar geleden de Ansu Jammeh
kleuterschool met een 30-tal kleuters. Drie jaar geleden zette de erbarmelijke toestand van de
school een Belgische sponsor aan om, geheel privé, de school te sponsoren. Dak vernieuwen,
toiletten bouwen, schilderen en het 4-koppig team steunen. Midden 2017 kondigt de
Gambiaanse eigenaar van het gebouw dat de huur verviervoudigd wordt, een typische praktijk
bij de vaststelling dat er een blanke sponsort ! Overleg leverde niets op en er werd besloten om
een ander onderkomen te zoeken. In september wordt een lege school gevonden. Gesteund
onze vzw Plan For Gambia, wordt een huurcontract naar Gambiaans recht voor 2 jaar afgesloten
tussen de vzw en de eigenaar. De huur bedraagt 30.000 GMD of +/- 600 €/jaar. Er werd
onmiddellijk verhuisd en op 28 September l.l. was de kleuterschool opnieuw operationeel.
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Werking
De school wordt momenteel door de vzw Plan For Gambia / NEMA Foundation gehuurd voor
twee jaar aan 2500 GMD/maand (+/- 50€). Het contract voorziet in zowel verlenging als de
mogelijkheid tot aankoop.
Opgestart op 28/9, heeft het 5 personeelsleden in dienst. Er zijn drie kleuterleidsters, één per
leeftijdsklasse. De directrice doet al het administratief werk en springt in bij afwezigheid van
een kleuterleidster. Een poetsvrouw houdt de klassen rein.
De maandelijkse loonkost bedraagt 11.000 GMD (200 à 220 € afhankelijk van de wisselkoers)
• Kleuterleidster klas 3 :
2000 GMD
• Kleuterleidster klas 2 :
2000 GMD
• Kleuterleidster klas 1 :
2500 GMD (allerkleinsten)
• Poetsvrouw :
1500 GMD
• Directrice :
3000 GMD
Er zijn 100 kleuters ingeschreven; het maximum vanwege de infrastructuur, 3 kleine klasjes !
Bij de inschrijving worden de ouders gevraagd om volgende zaken aan te kopen:
• Twee uniformen :
500 GMD – 10,0 €
• Twee badges met schoolnaam : 30 GDM – 0,6€
• Eén T-shirt :
100 GMD – 2,0€
• Eén rapport boekje :
50 GDM – 1,0€
Het schoolgeld bedraagt 100 GDM – 2€ per maand.
Daar de school in een zeer arme buurt van Sukuta is gelegen kunnen er momenteel slechts 62
ouders het schoolgeld betalen.
De vzw heeft besloten het nodige bij te passen voor de andere kinderen.

AanwezigheidsRegister per klas

Van links : 2 kleuterleiders
Kleuterleidster v/d kleinsten
Awa de directrice
Poetsvrouw
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Financiële toestand per 30/11/2017
Het blijkt erg moeilijk te zijn en het vraagt veel inspanning om 100 GMD elke maand te krijgen
van deze arme families. Er is dus structureel geld tekort om de lonen te betalen, laat staan de
andere onkosten te dekken zoals water, elektriciteit en schoolgerief.
In oktober werden alle lonen betaald, uitgezonderd het loon van de directrice.
Voor november was er eveneens onvoldoende geld voor de lonen.
Op 29/11 heeft vzw Plan For Gambia/NEMA 14.000 GMD overgemaakt:
• 3000 GMD achterstallig loon directrice voor oktober
• 11000 GMD voor de lonen van november
De directrice int de november schoolgelden en zij gaat ook sneller deze van december vorderen.
Ervan uitgaand dat er een 62-tal ouders gaan betalen zal er eind van het jaar voldoende geld zijn
om eind december de volledige staff te betalen.

Infrastructuur

Drie kleine klasjes

Pre-paid Cash Power
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Infrastructuur

Drie toiletten

Omheinde speelplaats – Geen water

Luidruchtig : geen vals plafond

Schoolbanken

Acties
• De directrice, gaan nog voor het jaareinde een ouderbijeenkomst organiseren om toelichting
te geven over de schoolwerking. Tevens is het ook de bedoeling om een oudercomité op te
richten.
• Om zekerheid op langere termijn te verkrijgen gaan de vzw Plan For Gambia met de eigenaar
praten over de mogelijke aankoop van het gebouw en de grond.
• Mits dergelijke overeenkomst kunnen er infrastructuurwerken plaatsvinden, zoals valse
plafonds, verlichting en een wateraansluiting
• Er zal ook contact gezocht worden met het Ministery of Education voor mogelijke steun.
• In België coördineert Rita Van Laeken de actie “ Steun de Ansu Jammeh Kleuterschool” welke
sponsors zoekt die 50 € per jaar storten om de schoolwerking te steunen.
Parallel lopen er subsidie aanvragen bij diverse instanties.
• Altijd welkom is schoolmateriaal zoals papier, kleurpotloden, krijt en speelgoed
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