
 

Enkele van de doelen: 

Het verbeteren van de leefomstandigheden qua scholing van de kinderen en verbetering van 
omheiningen, daken, waterputten en mogelijk zonne-energie van de familie Sillah en de 
overige bewoners van het dorpje/compound Jalambang bij Brikama in Gambia. 

Het ondersteunen van kansarme kinderen van de Jamisa school in Brikama, die zonder onze 
steun geen onderwijs zouden krijgen. 

Het ondersteunen van de Jamisa school in Brikama, door planmatig de nodige voorzieningen 
te treffen, zoals omheining, schoolbenodigdheden, het creëren van een ´schoolplein´ met 
schaduwplekken, speeltoestellen en dergelijke. 

 

Beleidsplan: 

Om een begin te maken het een en ander te realiseren gaat onze voorzitter Monica tijdens 
haar privébezoek aan Gambia begin april 2015 ter plaatse gesprekken voeren 

- met onze contactpersoon van de Jamisa school, Mr. Gassama, om goed en duidelijk in 
beeld te krijgen wat precies het hoogst noodzakelijk is om uit te voeren of te verbeteren aan 
de omheining van het schoolterrein, met een kostenopgave van enkele bedrijven. 

- met de ´chief´ van de compound Jalambang, waar behalve de familie Sillah nog zo´n 70 
andere gezinnen wonen en leven in armoedige omstandigheden. Met de chief wil zij 
bespreken wat de hoogste noden zijn en welke gezinnen het eerst in aanmerking zouden 
komen voor noodhulp, waarbij wij ons met name willen richten op scholing van kinderen. In 
dit verband wil onze voorzitter ook een bezoek brengen aan de bestaande kleuterschool in 
Jalambang om een beeld te krijgen van de situatie en met de schoolleiding de mogelijkheden 
van doorstroming te bespreken. 

- met onze contactpersoon Bakary Sillah, om tot een plan met kostenraming te komen voor 
het vernieuwen van het golfplaten dak van hun woning, opdat dit voor de regenperiode 
waterdicht is. Bovendien willen we tot een concreet plan met kostenraming komen om de 
omheining van hun woning af te maken en mogelijk een waterput op hun eigen grond te 
realiseren. 

Ondertussen gaan wij als bestuur continu door met het werven van fondsen door middel van 
het geven van Powerpoint-presentaties aan verschillende groepen binnen onze parochies, 
maar ook daarbuiten, waarbij tevens in ruime mate folders worden verspreid.  Er worden 
contacten gelegd om deel te nemen aan de kerstmarkt in Wieringerwerf en aan de Goede 
Doelen Markt van het platform Grenzenloos Schagen, om onze stichting te promoten. Ook 
willen wij de scholen trachten te interesseren om onze doelen tot ´groep 8 project´ te maken 
in het kader van voorlichting en bewustmaking. 


