Verslag bezoek aan de Ansu Jammeh school in Sukuta.
Periode 17/10 tot 27/10/2018
Tijdens onze recente oktoberreis in Gambia hebben mijn “Gambiadochters” Marijke en Leen, en ik samen
meerdere malen onze kleuterschool bezocht. De directrice Awa Njie
en alle leerkrachten (drie gediplomeerde kleuterleidsters) waren zeer
blij met ons bezoek en al de ondernomen acties.
Het aanwezigheidsregister werd met de directrice besproken en de
invulling ervan bijgestuurd.
Het schooljaar begon op 24 september en toch wel interessant voor
jullie om te weten: tijdens de grote vacantie ontvangt het personeel
geen loon ! Wij hebben 50% van de lonen voor october en november
betaald: 12.000 GMD of 214,28 €. (de wisselkoers was 56 GMD voor één Euro; dus vrij interessant voor
ons) De andere helft komt van de 100 GMD/maand (1,78 €) bijdrage welke de ouders dienen te betalen;
althans zij die het kunnen. Onze bijdrage voor de maand december zal door Sabine van de Peer betaald
worden tijdens haar verblijf de komende maand.
Daar de kleuters met een lege maag naar school komen wordt er gestart met een ontbijtprogramma.
Eénmaal per week krijgen de 80 kleuters een ontbijt bestaande uit een
stuk brood met wat margarine en jam, een stuk fruit en een kop thee.
Plastieken bekers werden aangekocht door Myriam Colin. De kosten
hiervan zullen integraal door onze vzw gedragen worden ten belope van
2000 GMD of 35,71 € per maand. De directrice Awa en onze
contactman Yaps Sambou zullen dit ontbijt verzorgen. Een evaluatie
van dit project met eventuele uitbreiding zal volgend jaar in februari
plaatsvinden. Thee zetten betekende wel voor ons een eerste opdracht:
namelijk een gasfles, ontspanner met slang, een gasbekken en een kookpot kopen. Sneller gezegd dan
gedaan, maar uiteindelijk hebben we het geheel dan toch voor een totaal bedrag van 5.725 GMD of 102,23
€ op de kop getikt.
Om de directrice te helpen haar bureautje op orde te houden hebben we opdracht gegeven aan een lokale
timmerman om een rek te maken. Hiervoor hebben we 7800 GMD of
139,28 € uitgetrokken. Volgend jaar in februari zullen we hopelijk het
goede resultaat kunnen bewonderen.
Al de in België verzamelde Engelstalige kleuterboekjes werden
afgegeven. De directrice en de kleuter-leidsters werden gevraagd om er
regelmatig uit voor te lezen.
Om af te sluiten hebben we alle meisjes en jongens volledig uitgedost
met de kleedjes en de shortjes die
door onze ijverige naaisters in België werden gemaakt.
Awa heeft mij een “Certfication Of Appreciation” overhandigd, maar
lieve mensen, die is voor jullie allemaal bestemd, voor al de gestortte
giften, de genaaide kleedjes, aangkochte boekjes, enz… Iedereen in de
school is zeer blij en zeer dankbaar voor de steun welke van jullie
allemaal komt.
Rita Van Laeken

