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Inmiddels 13 april 2015, ben ik net terug van 8 dagen werkvakantie: Natuurlijk in de eerste plaats 
weer ons gezin ontmoeten en bijpraten. Maar vooral ook afspraken gemaakt met allerlei mensen 
waaronder een afgevaardigde van de Jamisa school die wij ondersteunen – De docent Basadi 
Gassama is normaalgesproken onze contactpersoon, maar hij was met een groep leerlingen op 
werkvakantie  i.v.m. een studie Agro cultuur. De eerste prioriteit voor de Jamisa school is de 
veiligheid van de kinderen, dus het afmaken van de omheining. Met zo’n vierhonderd euro kan de 
omheining bij de Jamisa school worden afgemaakt. Eventuele extra donaties worden gebruikt om de 
meest kwetsbare kinderen op school te kunnen houden.  
 
Ook heb ik een gesprek gehad met de ‘Alkalo’ de ‘chief’ ofwel de ‘baas van het dorp’ Jalambang. Dat 
was heel bijzonder! Deze Alkalo is tevens de plaatselijke imam. Ik ben door hem zo hartelijk 
ontvangen en hij vond het een eer dat ik kennis met hem wilde maken en hem om zijn goedkeuring 
en zegen kwam vragen voor het werk wat wij doen en willen gaan doen in het dorpje Jalambang. Zo 
kunnen Moslims en Christenen dus ook naast- en met elkaar leven (zo zou het toch moeten zijn!). Ik 
heb een beter inzicht gekregen in de situatie van het dorp Jalambang. Het dorpje bestaat uit zo’n 60 
gezinnen waarvan zeker 13 één-ouder gezinnen. En er zijn zo’n 20/25 kinderen die geen senior-, 
highschool of college kunnen volgen maar het wel heel erg graag zouden willen.  
 
Ook heb een goed en leerzaam gesprek gehad met Muckey Bojang, een Gambiaanse man die 15 jaar 
geleden gestart is met het opzetten van een kleuterschool in Jalambang en inmiddels van alles en 
nog wat heeft opgestart in Gambia. Zijn liefde voor kinderen en het verlangen dat zij een kans krijgen 
om naar school te kunnen gaan delen wij met hem, en ook samen met onze vriend Basadi. 
 
Ik heb kennis gemaakt met vier jongens die zo graag naar school zouden gaan: Musa Ceesay, een 19 
jarige weesjongen die net zijn highschool met goede cijfers heeft afgerond. Een serieuze en 
intelligente jongen die zó graag een ICT opleiding zou doen. Omar en zijn halfbroer Ba-Allagie (resp. 
13 en 15) die geen kans hebben op onderwijs zonder sponsoring, net als Ebrima (16). Allemaal 
jongens die de hele dag rond het huis van mama Samateh hangen. Triest te zien dat er nu en straks 
geen toekomst is voor deze jongens zonder onze hulp. Mama Samateh is thuis en naast het oppassen 
op de kindertjes van de buurvrouw die een baan heeft is ze ook een soort ‘buitenschoolse opvang’. 
Bij mama is iedereen welkom!  
 
De prioriteit voor onze familie/gezin in Jalambang is de omheining die zij begonnen zijn te laten 
bouwen afmaken: een stenen muur van 12 stenen hoog en een poort. Dit beschermt het gezin tegen 
de koeien, geiten en schapen die al hun gezaaid gewas opvreten. Maar ook straks in de regentijd 
tegen te slangen, schorpioenen etc. De omheining kost zo’n duizend euro en dat is best veel geld. 
Maar het gebied waar zij wonen is laagland wat in de regentijd vaak onder water blijft staan. De 
omheining moet dus echt van kwaliteit stenen en cement zijn om zo weer en wind te doorstaan. 
Maar als de omheining er eenmaal is dan is dat voor het leven! Daarna is de waterput het volgende 
doel om met elkaar voor te gaan! Er is nog zoveel te doen, we willen nog zoveel realiseren maar met 
elkaar kunnen we het verschil maken! Iedere donatie, iedere hulp is welkom!  
 
Hartelijke groet van Monica en ook namens de andere bestuursleden van onze stichting.     
 
   


