
 
 
 

NIEUWSBRIEF  april   2021 
 
 
Beste sponsors en andere betrokkenen, 
 
 
Middels deze nieuwsbrief willen we u weer op de hoogte brengen van de activiteiten van Stichting 
Elijah Gambia.  
 
 

Gevolgen corona 

Ook dit seizoen kunnen wij door de pandemie niet naar Gambia reizen.   
In Gambia valt het aantal besmettingen en doden nog steeds erg mee. Maar het uitblijven van het 
toerisme is niet gunstig voor het land en voor de mensen die daarvan afhankelijk zijn.  
 

De school  

De school loopt goed en ook zijn de berichten die wij over de leerlingen uit ons sponsorprogramma 
horen, zijn positief. We worden twee keer per jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 
door het toesturen van de rapporten. Ook mochten we wat foto's ontvangen van een aantal van 
onze sponsorkinderen nadat er goederen  waren uitgedeeld.  
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Goederen 

Ook nu zijn we weer bezig met het kopen en verzamelen van voedingsmiddelen en goederen om te 
versturen. Mocht u ons kunnen voorzien van kinderkleding, 'jeugdige' of herenkleding  
(oudere dames kleden zich meestal naar de traditie van het land),  
dan houden wij ons graag aanbevolen. We willen het in en rond Zoetermeer komen ophalen.  
Ook spullen als incontinentiemateriaal, linnengoed, handdoeken, klein speelgoed e.d. zijn welkom.  
 

Vanuit het bestuur 

Zoals u allen inmiddels weet, zijn wij het sponsorprogramma op een natuurlijke manier aan het 
afbouwen. Voor de leerlingen uit ons sponsorprogramma die in september 2022 nog op de King's Kid 
Academy zitten, zullen wij het schoolgeld, voor de dan nog resterende jaren, vooruitbetalen.  
Op die manier kunnen alle kinderen met wie we gestart zijn, de school geheel doorlopen.  
In de begroting is hiermee al rekening gehouden.  
 
Vervolgens is de planning om voor het einde van 2022 Stichting Elijah Gambia op te heffen.  
Wij hebben dan, met uw hulp, ruim 10 jaar met veel plezier en inzet, vele kinderen, gezinnen en 
mensen met een handicap, mogen ondersteunen in basale levensbehoeften.  
 
U vindt het financieel jaaroverzicht van 2020 met daarin de begroting voor 2021,  
op onze website: www.hulpvoorgambia.nl. 
 
 
 
Heeft u vragen? Stel ze gerust! 
 
 
 
Tot zover het nieuws vanuit stichting Elijah Gambia! 
 
Met een hartelijke groet, 
Jannie de Raad-van Kleef, Edwin Tijdeman, Klaas Buijze en Leny ten Hove-Buijze 
 


