
    
 
 

 
Laatste   NIEUWSBRIEF  december   2022 
 
 
 
Beste sponsors en andere betrokkenen, 
 
 
 
Middels deze nieuwsbrief hebben we u de afgelopen 10 jaar op de hoogte gehouden van de activiteiten van 
onze Stichting. Maar aan alles komt een einde. Dus ook aan Stichting Elijah Gambia.  
 
 

Op 31 december 2022 is Stichting Elijah Gambia officieel opgeheven 
 
 

De laatste afrondingen 

Eind september is voor de laatste 7 leerlingen uit ons sponsorprogramma het schoolgeld vooruit betaald. 
Zodat alle leerlingen het onderwijs op de King's Kid Academy af kunnen ronden t/m het 3e jaar VO.  
En daarmee hebben we met elkaar een heel mooi doel bereikt! 
 
Vorige maand is de huur van Mariama voor de komende 2 jaar aan de huisbaas overhandigd. Omdat dit over 
een groot bedrag ging, zijn we blij dat Henk en Margriet van Stichting Gáán voor Gambia uit Aalten, dit tijdens 
hun bezoek aan Gambia voor ons hebben waargenomen. Aan hun stichting is ook het laatste restant van onze 
zakelijke bankrekening geschonken.  
 
De laatste vracht met goederen is vorige week verzonden naar onze diverse contacten in Gambia. Waaronder 
ook Amady. Veel dank aan iedereen die ons de afgelopen jaren heeft voorzien van spullen! 
 

Korte terugblik  

Stichting Elijah Gambia is in 2012 opgericht door Klaas en Leny. Samen met Ab, Jannie en Edwin, toen allen 
leden van de Baptistengemeente Zoetermeer, vormden we het bestuur.  
We zijn dankbaar voor ieders inbreng en al het werk dat werd verzet. 
Wij hebben, met hulp van vele sponsors en andere betrokkenen, ruim 10 jaar met veel plezier en inzet, vele 
kinderen, gezinnen en mensen met een handicap, mogen ondersteunen in basale levensbehoeften.  
Het heeft ons al die tijd nooit ontbroken aan financiële middelen voor de projecten die we op ons hart kregen.  
En met elkaar hebben we hele mooie doelen bereikt.  

Allen die hierbij betrokken waren: hartelijk bedankt voor jullie trouwe inzet in al die jaren!  
En bovenal danken we onze hemelse Vader voor Zijn zegeningen en leiding in dit werk. 
 
 

        

Postadres: Perengaarde 65 
2723 AV Zoetermeer 
Tel: 079-3516133 
Email: elijah.gambia@live.nl 
Website: www.hulpvoorgambia.nl 
 
Rekeningnr: NL40INGB0007039463 
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Een laatste mail uit Gambia (vertaald) 

Dear Leny and klaas en bestuur van Elijah Gambia,  
Heel erg bedankt voor het samenwerken met ons hier in Gambia met jullie Stichting.  
Het heeft veel financiële verlichting gebracht voor arme gezinnen die het zich niet hadden kunnen veroorloven 
om hun kinderen naar school te sturen. Veel van die kinderen doen het tegenwoordig goed in hun 
verschillende onderwijs activiteiten en andere functies in het leven. Wij zijn jullie voor altijd dankbaar dat je 
God hebt toegestaan je te gebruiken in ons leven en het onderwijsproject in Lamin Village en New Jeshwang. 
De financiële tussenkomst vanaf de 1e dag heeft ons in niet geringe mate geholpen om de zaken van de school 
gemakkelijker te runnen. Tien jaar geleden was het zwaar voor ons, maar dank aan God; Hij heeft jullie naar 
Gambia gebracht. Een hele dikke proficiat voor een goed stuk werk.  
Van mij en Elizabeth en de rest van het team te allen tijde de beste wensen.                 Elijah Dennis Ejila 
 

We besluiten met een groet vanuit Gambia* 

  

Groet van de kleuters van New Jeshwang 

  

Groet van de leerlingen van de King's Kid Academy 

      

Groet van Mariama en van Amady 

* foto's uit het archief 

 
En een hartelijke groet van het bestuur van Stichting Elijah Gambia:  
Jannie de Raad-van Kleef, Edwin Tijdeman, Klaas Buijze en Leny ten Hove-Buijze 


