
 
 

NIEUWSBRIEF december 2013 / januari 2014 

 
Beste sponsors en andere betrokkenen, 
 
Via deze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van nieuws en activiteiten van Stichting 
Elijah Gambia. We kijken met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar waarin we veel 
betrokkenheid hebben ervaren bij het werk van onze stichting en daardoor konden we veel 
mooie dingen in Gambia doen. Deze nieuwsbrief is een fotoverslag van het bezoek van Klaas 
en Leny aan Gambia in de maand december. Tijdens dit bezoek hebben we de 
ontwikkelingen op de school bekeken. Met alle kinderen van de school hebben we kerstfeest 
gevierd. De sponsorkinderen hebben iets moois gekleurd of geknutseld voor hun sponsor in 
Nederland. En aan de armste gezinnen is kleding en rijst uitgedeeld. 
 
Ontwikkelingen op school 
Alle schoolmeubelen die geschonken zijn door de Driemaster in Leiderdorp zijn in gebruik 

genomen en dat geeft in een aantal klassen al een heel ander 
beeld. Op de foto's 
ziet u de situatie 
voor en na.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We troffen ook meer materialen aan als schriften, boeken, schrijfmateriaal e.d. Een groot 
deel van het onderwijsondersteunend materiaal dat we hebben opgestuurd ligt nog netjes 
opgeslagen. Enerzijds omdat de school er zuinig op wil zijn en het ook tegen diefstal wil 
beschermen. Anderzijds omdat de leerkrachten moeten leren hoe ze ermee kunnen werken. 
De school is ook uitgebreid met drie klassen voortgezet onderwijs. De voorwaarden die de 
overheid daaraan heeft gesteld konden door de school gerealiseerd worden. Momenteel 
wordt er op het schoolplein een extra ruimte gebouwd voor een soort bibliotheekje. Deze 
zal goed beveiligd worden zodat daarin ook een computerruimte kan komen voor de 
computers die geschonken zijn door Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) Den-
Haag. In de stad Serekunda is een start gemaakt met een dependance van de King's Kid 
Academy waar 3 kleuterklassen gevestigd worden. U hoort hier later meer over. 
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Kleding en rijst uitdelen 
We hebben het afgelopen jaar heel veel kleding op kunnen sturen en ook nog mee kunnen 
nemen in de koffers. De kringloopwinkel 1e klas 2e hands aan de Delftsewallen 24 te Zoetermeer 
heeft daarin gul voorzien en ook vele particulieren hebben goede en soms zelfs nieuwe kleding 
geschonken. Grotendeels is dit door de school/kerk uitgedeeld en zelf hebben we nog ongeveer 4 
grote koffers kleding bij verschillende gezinnen gebracht.  
 

   
 
 
 
Met een baal rijst van 50 kilo  
kan een gezin ongeveer een  maand toe.  
 
 
Iets moois maken voor de sponsor 

 
 
De sponsorkinderen hebben naar hartenlust gekleurd 
en geknutseld om iets moois mee te kunnen geven als 
dank aan de sponsors in Nederland.  
 
           
 
 
 

 
Alle sponsorkids kregen een tasje met een 
kaart en een cadeautje van hun sponsor. 
 

 



Kerstfeest op de King's Kid Academy 
En tot slot vierden we het kerstfeest waarbij alle 330 kinderen van de school een boekje 
kregen met het (kerst)evangelie en een klein cadeautje. We hebben het kerstfeest kunnen 
bekostigen uit de opbrengst van het Paasdankoffer van het koor Chara, een maandcollecte 
van de Baptistengemeente Zoetermeer en diverse particuliere giften.  

 
Eten koken voor alle kids en leerkrachten. De oude tafels en 
stoelen fungeerden als brandhout!  En dan lekker eten..  

       
          Het Kerstverhaal 

 
 
 
 
                              Uitdelen van de boekjes 
 

      
  Namens Pastor Dennis Elijah heel hartelijk dank voor alles!    
    
 

 
 
 
 
 
 

    
"God bless You" 

 
Het bestuur van Stichting Elijah Gambia wenst u allen  

een heel voorspoedig Nieuwjaar! 

Ab en Jannie de Raad-van Kleef, Edwin Tijdeman, Klaas en Leny Buijze-ten Hove 


