
 
 
 
NIEUWSBRIEF juli/augustus  2015 
 
 
Beste sponsors en andere betrokkenen, 
 
Via deze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van nieuws en activiteiten van Stichting Elijah 
Gambia.  
 
Korte terugblik 
Het schooljaar in Gambia is inmiddels ten einde en we mogen terugzien op een goed en gezegend 
jaar. De school ontwikkelt zich voorspoedig. Toen we in 2012, precies drie jaar geleden, de stichting 
oprichtten was de school relatief klein en waren de voorzieningen zeer basaal. Inmiddels is de school 
flink gegroeid waardoor er meer inkomsten zijn. Vooral door het aanleggen van elektra en de 
mogelijkheden die dat weer gaf voor digitalisering, worden er echt grote stappen vooruit gezet.  
In 2012 startten we met één school en één kerk. Nu drie jaar later zijn we betrokken bij twee scholen 
en twee kerken en in totaal 75 kinderen met hun gezinnen. Alle doelen die we in het beleidsplan 
voor 2012 - 2015 gesteld hebben zijn ruimschoots behaald en we kijken dan ook met grote 
dankbaarheid terug op deze eerste jaren. Ondanks dat er soms ook hobbels te nemen zijn met name 
in de samenwerking met de mensen in Gambia, groeit het enthousiasme van het bestuur nog steeds, 
zeker nu meerdere leden de projecten ook ter plaatse hebben bezocht. In het najaar zullen we een 
beleidsplan opstellen voor de komende drie jaar. Het beleidsplan is te lezen op onze website of per 
mail bij ons op te vragen.  
 
 
Gambia Lente Fair 
De Gambia Fair die op 18 april jl. plaatsvond in de Wijngaard te Zoetermeer was een groot succes. 
Nogmaals dank aan allen die zich geweldig ingezet hebben om er een mooie dag van te maken!  Een 
uitgebreide foto impressie van deze dag is eerder al via de mail verstuurd naar de betrokkenen. De 
totale opbrengst van de fair tot heden is  3281,50 euro.  Goed voor twee jaar onderwijs aan de groep 
kleuters die we als stichting onder onze hoede hebben genomen.  

 
 
 
Kleuterproject New Jeshwang 
Vijf van 'onze' kleuters verlaten de Nurseryschool. In Gambia wordt daarvan 
een happening gemaakt zoals in Nederland alleen na een universitaire 
opleiding het geval is. We hopen dat deze kinderen een kans krijgen op een 
staatsschool. Alle andere kleuters doen het heel goed op school. Vijf nieuwe 
kinderen zullen in de gelegenheid gesteld worden om vanaf komend 
schooljaar drie jaar onderwijs te volgen.  
In het nieuwe schooljaar zal er een speeltoestel op het schoolplein geplaatst 
worden. Deze wordt bekostigd uit de donatie van de kinderen van de 
Immanuelschool in Amsterdam.  

Postadres: Perengaarde 65 
2723 AV Zoetermeer 
Tel: 079-3516133 
Email: elijah.gambia@live.nl 
Website: www.hulpvoorgambia.nl 
 
Rekeningnr: NL40INGB0007039463 
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Sponsorproject King's Kid Academy  
Ons eerste sponsorkind is na drie jaar voortgezet onderwijs 'afgestudeerd' aan de King's Kid 
Academy. De bemoeienis van ons houdt hiermee op, maar we proberen hem de komende tijd te 
blijven volgen. Van de andere kids zullen de eindrapporten in de komende weken bij ons 
binnendruppelen en deze worden doorgestuurd naar hun sponsors. Hopelijk start ieder weer aan het 
begin van het nieuwe schooljaar.  
 
 
Kerkje Old Yumdum 

Tijdens ons laatste bezoek aan Gambia bezochten we een 
klein kerkje in Old Yumdum. 
 De hulppastor van de Kingschurch is als gemeentestichter 
voor een andere organisatie gaan werken en deze 
gemeente is één van de resultaten. Uiteraard werden de 
hulpvragen op ons afgevuurd tijdens ons bezoek.  
We gaan hier vooralsnog geen individuele mensen helpen. 
De kerkgemeenschap is wel opgenomen in het 
goederenproject. Overige hulp is gericht op de hele 
gemeente en hun werk voor de gemeenschap. Behalve de 

zondagse samenkomsten en Bijbelstudie avonden wordt er ook Engelse les gegeven. Het gebied waar 
het kerkje staat is verstoken van elektra. Daarom zijn we ons aan het oriënteren op zonnepanelen.   
  
 
Goederen vervoer 
Diverse malen per jaar brengen we goederen zoals kleding, huisraad, beddengoed, schoolmeubilair 
en andere schoolondersteunende materialen, Bijbels, speelgoed, medicijnen, enzovoorts naar de 
container in Gilze om vervoerd te worden naar onze verschillende contacten in Gambia.  
Vol spannende verwachting worden de dozen daar uitgepakt. We ontvingen een leuke foto impressie 
van het uitdelen van de goederen aan de leden van het kerkje in Old Yundum: 
 
 
 

 
 
       



 
Project zonne-energielampen  
Wegens groot succes hebben we ook dit jaar weer een bedrag begroot voor zonne-energie (Waka 
Waka) lampen.  Deze zijn inmiddels aangeschaft en worden in oktober uitgedeeld aan de mensen in 
onze projecten die geen elektriciteit hebben. 
 
 
Donatie 

Amar, Mike, Jimmy, Marnix, Inés, Iris, Simona en Julia van de Katholieke Parochie 
de Wijngaard hebben voor hun eerste 
communie allerhande klusjes gedaan en het 
geld dat ze daarmee bij elkaar hebben 
gesprokkeld:  129 euro en 9 cent hebben zij 
geschonken aan de kinderen van Stichting 
Elijah Gambia. Rob de Pauw kwam de enorme 
spaarpot persoonlijk aan ons overhandigen. 
Fantastisch hoor!  

 
 
Bezoek Gambia 
In de eerste helft van oktober gaan wij weer naar Gambia (altijd op eigen kosten) om de scholen en 
de projecten te bezoeken en te checken of alle 75 sponsorkinderen weer op school zijn gearriveerd. 
Daarna volgt de betaling van de sponsorgelden voor de eerste helft van het schooljaar. Vanuit de 
stichting wordt er aan alle sponsorkids een schooltas met inhoud uitgereikt. Wilt u als sponsor  een 
kaart, briefje of foto van uzelf meegegeven voor uw sponsorkind, zorg dan dat deze voor oktober bij 
ons binnen is.  
 
 
Website 
Onze website is de komende tijd offline omdat onze webmaster Samme een nieuwe aan het bouwen 
is. Samme alvast bedankt voor al je inzet. We zijn benieuwd naar het resultaat!  
 
 
 
Met een hartelijke groet, 
Ab de Raad, Jannie de Raad-van Kleef, Edwin Tijdeman, Klaas Buijze en Leny ten Hove-Buijze 
 


