
 
 
 
NIEUWSBRIEF Mei 2016 
 
 
Beste sponsors en andere betrokkenen, 
 
Via deze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van nieuws en activiteiten van Stichting Elijah 
Gambia.  
 
Alle sponsors zijn in februari voorzien van een tussenrapport van hun sponsorkind en in juli/augustus 
zullen de eindrapporten weer rond gemaild worden. Eind van het schooljaar zullen er enkele 
kinderen vanuit grade 9 van school gaan. Heel mooi hoe we deze kinderen, met uw aanhoudende 
steun, kunnen voorbereiden op  hun toekomst. Kinderen en ouders zijn heel blij met het onderwijs 
dat zij ontvangen op de King's Kid Academy.  
 
Naast de vaste inkomsten voor het  sponsorproject ontvangen we regelmatig kleine en grotere giften 
van individuen en organisaties. Hieruit worden de structurele projecten, zoals het lunchproject , het 
kleuterproject en (het vervoer van) hulpgoederen voor de gezinnen en de scholen, bekostigd.   
En het biedt ons vaak ook nog ruimte om andere mooie doelen te realiseren. 
In de vorige nieuwsbrief hebben we er al een aantal uitgelicht. Ook vertelden wij toen over Mariama, 
de gehandicapte vrouw voor wie we graag nieuwe woonruimte wilden realiseren. Lees het vervolg in 
deze nieuwsbrief! 
 
Bezoek Gambia 
Klaas en Leny hebben vorige maand weer een kort bezoek 
gebracht aan Gambia. Deze keer (na jaren) wat meer 
vakantie dan werk. Uiteraard bekostigen wij dergelijke trips 
altijd volledig zelf. Ook alle kosten die we daar maken zoals 
vervoer naar de projecten en mensen.  We hebben ons 
tijdens dit bezoek beperkt tot het uitdelen van rijst en de 
zorg voor enkele  gehandicapte mensen. Naar aanleiding van 
ons oproepje in de vorige nieuwsbrief hebben we voorlopig 
voldoende incontinentie materiaal: geweldig bedankt 
namens de gehandicapte jongeman die dit nodig heeft!  

 
 
 
 
 
Ansu is onze man ter plaatse als het gaat om werk dat wij doen 
voor individuele mensen buiten de betrokken kerken en scholen 
om. We hebben Ansu in de afgelopen jaren leren kennen als een 
harde werker, integer, geduldig, met een hart voor de zwakkeren in 
de samenleving  én vrolijk!  
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2723 AV Zoetermeer 
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Email: elijah.gambia@live.nl 
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Rekeningnr: NL40INGB0007039463 
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Nieuw huis voor Mariama 
Dat werken in Gambia een uitdaging is mochten we weer ervaren toen we voor Mariama een beter 
huis wilden huren. Maar het is gelukt! Ansu heeft ons daarbij enorm geholpen. Het getuigde wel van 
een stukje Hollandse domheid van onze zijde dat dit huis zou kunnen voldoen aan onze maatstaven 
voor rolstoelvriendelijk. Maar voor Gambiaans begrip zijn we goed geslaagd.  Voor ons een bouwval. 
Voor haar een paleis. Toilet en water binnenshuis en voldoende ruimte om met de rolstoel door het 
huis te bewegen. 
 

     
 

  Mariama leeft van nootjes verkopen  
 
 
 
In het kerkje van Old Yundum is de nieuwe preekstoel in gebruik genomen. Met dank aan de 
Baptisten Gemeente Zoetermeer. Het kerkje gaat onder de vlag van ECWA zelfstandig verder en 
Jimmy (midden) wordt de vaste pastor.  
 

                                
 
 
 
 
 
De collectie nieuwe Bijbels van de Bijbelvereniging wordt gebruikt 
voor het zendingsveld en gedeeltelijk voor studenten. 



 
 
 
Het nieuwe schoolmeubilair voor de King's Kid Academy is ook in gebruik 
genomen.  Met dank aan Goejanverwelleschool in Gouda! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Website 
Het financieel overzicht van 2015 is op de website geplaatst evenals de begroting voor 2016.     
www.hulpvoorgambia.nl  
 
 
 
 
Met een hartelijke groet, 
Ab de Raad, Jannie de Raad-van Kleef, Edwin Tijdeman, Klaas Buijze en Leny ten Hove-Buijze 


