Omar Kongira

en team herstelden de
waterpomp in de Sibanor gemeenschapstuin.
Er werden nieuwe waterputten geboord in de
St. Woolos Nursery school en de Tarud PreSchool, beiden in Gunjur village. In beide
scholen werden de oude putten gesaneerd, de
watertoren vervangen en nieuwe zonnepanelen geplaatst.
De boring in de AFNOW gemeenschapstuin
wordt in januari aangepakt.
Onder Omar’s leiding worden ook herstellingswerken uitgevoerd in het Sukuta Health Center.

Yaps Sambou

zorgde
voor
de
regelmatige
betaling van lonen en
lunches in de PFG Nursery
School in Sukuta Nema.
Hij organiseerde ook een
rijstzakkenbedeling voor
een 10-tal arme families.

Britt Gogol,

PFG medewerkster, sinds midden oktober ter plaatse, bezocht wekelijks de St. Woolos
Nursery school in Gunjur. Zij zorgt voor de maandelijkse betaling van de lonen. In december heeft zij de
renovatiewerken van de klaslokalen (valse plafonds en elektriciteit) begroot, gepland en gecoördineerd. De
totale kost bedroeg 72000 GMD (+/- 1309 €). Zij volgt ook de werkzaamheden van het naai-atelier op in
Gunjur, waar ze van wasbaar maandverband overschakelden naar mondmaskers en nu terug naar
maandverband. De opstart van een 2de naai-atelier is voorzien in de buurt waar zij woont.

Een dikke proficiat aan de “creatievelingen club”, Marijke, Leen, 2 x Rita, Anouk, Marleen, Murielle,
Monique, Ann en Jeroen, welke samen een creatief record vestigden !
Kaartjes & Kerstkaartjes
Pennenzakjes
Warmtezakjes
Groentenzakjes
Maandverband & Inlegkruisjes

1177
170
54
5
11

Mondmaskers & zakjes
Keramiek & Oorbellen
Zomertassen
Schaaltjes
Advokaat

1506
5
30
5
132

Zij spijsden de
PFG rekening
met 9459 € !

Ook een zeer warme dank aan het vaste “vrijwilligers team”, Anny, Linda, Godelieve en Anita, die zoals
vorige jaren honderden mooie kleedjes, shorts en mutsjes maakten. Een aantal werd uitgedeeld tijdens ons
verblijf in maart; Yaps, onze lokale man kreeg instructies om de rest te verdelen.
Met de deskundige hulp van Maurice, Hugo en assistenten verscheepten we drie containers (2 x 20ft
en een 40ft) waarvan telkens de helft gevuld was met bruikbaar materiaal en goederen om uit te delen aan
arme families, scholen en een dispensarium.
Het samenstellen van projectdossiers voor de fondsenwerving was intens en met goed gevolg. We zijn zeer
dankbaar met de ontvangen subsidies van de gemeente Edegem, Hulshout en van de Prov. Antwerpen.
Er kwamen ook financiële bijdragen van :
➢ Ann van de vzw Steen voor de St. Woolos School
➢ Erica & Gerda van de vereniging Education Beats Poverty voor de Tarud Pre-School
➢ Johny, Myriam and Nieke van de Vrienden van Sukuta voor de St. Woolos School en PFG Nursery School
➢ een aantal bedrijven en particulieren.
Bedankt Ann voor het up to date houden van onze website ,

Facebook & Instagram .

De wijnverkoop liep erg goed met een dikke merci aan Wilfried, onze wijnadviseur.
De rosse muntjes actie blijft succesvol, ondanks de grote toename van betalingen met kaarten.

Ons verblijf in maart eindigde chaotisch, de andere twee geplande reizen (22/7 > 29/7 en 9/11 > 19/11)
werden verplaatst naar 2021, we kijken ernaar uit !

Ik dank iedereen, het bestuur, de actieve leden, de sponsors
en alle sympathisanten voor hun inzet en steun aan
onze projecten in Gambia
François (Paco) Meersseman,
de voorzitter , Edegem, 1-1-2021

