
 
 
 

NIEUWSBRIEF najaar 2020 
 
 
Beste sponsors en andere betrokkenen, 
 
 
Hierbij een extra nieuwsbrief van onze stichting.  
 
De scholen in Gambia zijn na een tweede lockdown uiteindelijk half oktober 2020 van start gegaan. 
Al onze sponsorkinderen zijn weer op school en daar zijn we dankbaar voor.  
 
De eindexamens zijn na de vakantie alsnog doorgegaan en al onze eindexamenkandidaten zijn met 
een heel goed resultaat geslaagd! 
 
Het schoolgeld betalen wij gewoon door, ook voor de maanden dat de kinderen geen onderwijs 
hebben gekregen. De school en vele andere organisaties en mensen in Gambia zijn hard getroffen 
door alle coronamaatregelen. Wij hopen zo de school enigszins tegemoet te komen. 
 
Pastor Dennis is begin oktober teruggekeerd in Gambia na een half jaar 'vastgezeten' te hebben in 
Nigeria door de lockdown. Naast een piek in augustus en september zijn de besmettingen (3672) en 
mensen die aan het virus zijn overleden (119) in Gambia meegevallen in vergelijking met andere 
Afrikaanse landen.  
 
 

 
 
 
Wij hebben ons de afgelopen maanden vooral bezig gehouden met het samenstellen en verzenden 
van (voedsel en hygiëne)pakketten met rijst en pasta, hygiënische en medische artikelen en 
kinderkleding voor de gezinnen van de kinderen die in ons sponsorprogramma zitten. En natuurlijk is 
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er ook voor Mariama en Amady weer van alles verstuurd. Ook de school is voorzien van hygiënische 
en medische artikelen. 
 

 
 
 

 
 
Op onze oproep voor kinderkleding kregen we ruim voldoende reacties, 
waardoor we alle dozen konden afvullen.  
Heel leuk was dat het Graalhuis, tweedehands winkel in Zoeterwoude, 
terwijl zij dicht waren door de coronacrisis, toch samen met ons alle 
kinderkleding uit de winkel en wat er in dozen stond bij elkaar hebben 
verzameld om naar Gambia op te kunnen sturen! 
 
Alle gevers: heel hartelijk dank daarvoor!   
 
 
 

 
 
Op dit moment is de eerste vracht in Gambia gearriveerd en uitgedeeld en een volgende vracht zit in 
de container onderweg naar Gambia. 
 
 
 
Tot zover dit extra nieuws vanuit stichting Elijah Gambia! 
 
Met een hartelijke groet, 
Jannie de Raad-van Kleef, Edwin Tijdeman, Klaas Buijze en Leny ten Hove-Buijze 


