Leen en Paco in augustus
Rita, Wieza, Marijke, Kato, Leen, Louise, Sofie en Paco in november
De economie van dit 2,2 miljoen inwoners tellend land behoort
tot de zwakste in de wereld: 38% is 14 jaar en jonger, 48% leeft
onder de armoedegrens en de werkloosheid is extreem hoog.
Corona heeft er de laatste 2 jaren geen goed gedaan gezien het
toerisme wegviel, één van de belangrijkste bronnen van
inkomsten. Voeg daaraan de sterk gestegen prijzen voor
basisvoeding en het behoeft geen tekening om te snappen dat de
armsten het zwaar te verduren hebben.

Onze Belgisch-Gambiaanse zeer gemotiveerde ploeg, Britt,
Yaps en Omar, leverde uitstekend werk !
Omar’s waterteam boorde en rustte 2 waterputten uit.

Gesponsord door de “Stichting Hugo Adriaenssens” via
“Education Beats Poverty”, werd in de Wellingare CIS
kleuterschool in Latrikunda een nieuwe waterinstallatie
gerealiseerd.
Een tweede project, gesponsord door PFG, werd recent
opgestart In de Kulukochi Community kleuterschool in Gunjur.
De afwerking zal in januari plaatsvinden.

Yaps, onze loyale helper, bekommerde zich om
de maandelijkse opvolging en de betaling van
de lonen in de PFG kleuterschool in Sukuta. Hij
zal deze taak verder uitvoeren tot de sluiting
van de school in juli. Hij zorgde eveneens voor
de verschillende rijstbedelingsacties, het uitdelen van de gedonneerde kinderkleding en de
sportuitrustingen.

Britt vervolgde met brio haar
moeilijke missie om één of
meerder naai-ateliers van de
grond te krijgen. Het inschakelen van de kleerma-ker
“PapaChico” als leraar van de
verpleegsters in het health
center te Batokunku werpt
resultaten af. De eerste,
volledig afgewerkte maandverbanden zijn er verkocht.
Een eerste stap naar een
tweede naai-atelier in het
Jambanjelly health center is
gezet. De aanwezige dames
toonden veel interesse voor
het initiatief.

Mede dank zij deze creatieve,
handige en enthousiaste medewerkers slagen
we er telkens in om de nodige fondsen te verzamelen !

Bij de creatievelingen was er geen maat !
Kaartjes, ontschimkers, pennen- en warmtezakjes,
broodmandjes, mondmaskers, keramiek, tassen,
haar-banden, engeltjes en zelfs lingerie spijsde de
kas met 5383 €.
De door het vrijwilligersteam gemaakte
kleedjes, shorts en mutsjes werden in
scholen en dispensaria uitgedeeld. Zoals
vorige jaren is iedereen daar erg blij mee.

We verscheepten drie containers van 40ft met zowel materialen
om uit te delen als voor enkele belangrijke projecten. Zo vervoerden we zonnepannelen, apparatuur en computers voor de Rotary
Beveren – Afrodidact – Kubo, uitrustingen bestemd voor hun drie
schoolprojecten.
De wijnverkoop was succesvol dank zij de goede prijs/kwaliteit verhouding.
De paaseitjesactie liep als een trein, met dank aan de firma Breugelmans uit Mortsel.
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We zijn zeer dankbaar met de ontvangen subsidies van de gemeente Edegem.
We ontvingen ook financiële bijdragen van :
Ø De vzw Steen voor de St. Woolos School
Ø De KBC en Dierickx Leys
Ø De Vrienden van Sukuta (Johny, Myriam en Nieke) voor zowel school- als waterprojecten
Ø Vele bedrijven en particulieren.
Merci Ann voor het up-to-date houden van onze website , Facebook & Instagram .

Ik dank 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, 1-1-2022
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