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Beste sponsors en andere betrokkenen,
Via deze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van nieuws en activiteiten van Stichting Elijah
Gambia.

Bezoek Gambia
Het nieuwe schooljaar is gestart en Klaas en Leny hebben in oktober
alweer een kort bezoek gebracht aan de sponsorkinderen en de
projecten. We kijken met tevredenheid terug op hoe alle zaken waarin
de stichting betrokken is verlopen.
Als het goed is hebben alle sponsors een kaart ontvangen van hun
sponsorkind. Foto's zijn deze keer per mail verstuurd omdat eerder dit
jaar al een afdruk is overhandigd.

In deze nieuwsbrief willen we enkele projecten voor u uitlichten:

Project zonne-energie kerkje Old Yundum
Het kerkje in Old Yundum is voorzien van zonne-energie waardoor zij ook in de avonduren licht
hebben voor de Engelse les en Bijbelstudie en overdag voor een ventilator e.d.
Alle families van deze kerk die thuis geen elektriciteit hebben, kregen een zonne-energie (Waka
waka) lamp.

Individuele ondersteuning
We hebben weer diverse mensen extra kunnen ondersteunen met rijst, kleding, (voetbal)schoenen
en spulletjes voor in huis. Heel leuk om te zien dat goederen die we opsturen als speelgoed, huisraad
e.d. ook daadwerkelijk aankomen en gebruikt worden. Ook met een aantal restanten van de fancy
fair konden we kinderen blij maken.

Bovenstaande truck van
Hollands vakmanschap was
na een half jaar wel
veranderd in een
Gambiaanse truck.... maar
er wordt mee gespeeld!

Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief is er alweer een grote vracht onderweg naar Gambia met
onder andere schoolmeubilair voor de King's Kids Academy (met dank aan Goejanverwelleschool in
Gouda ) en een echte preekstoel voor de kerk in Old Yundum (met dank aan Baptisten Gemeente
Zoetermeer) en een collectie nieuwe Engelse Bijbels (met dank aan de Bijbelvereniging).

Soms proberen we individuele mensen in
Gambia, buiten de lopende projecten om, te
ondersteunen. Momenteel zijn we betrokken bij
twee gehandicapte mensen. Een jongen van 17
voor wie we incontinentiemateriaal verzamelen
en bij Mariama (foto) voor wie we de
woonomstandigheden proberen te verbeteren.

Speeltoestel Kleuterproject New Jeshwang
Op het kleuterplein van New Jeshwang is een speeltoestel geplaatst met dank aan de kinderen van
de Immanuelschool in Amsterdam. Wat waren ze blij!

Website
De hernieuwde website is in de lucht en hij is weer goed toegankelijk. Samme hartelijk dank voor al
je werk! Neem eens een kijkje op de site: www.hulpvoorgambia.nl
Beleidsplan
Het beleidsplan voor 2016-2019 is gereed en is al te lezen op de website of op te vragen bij de
stichting.

Met een hartelijke groet,
Ab de Raad, Jannie de Raad-van Kleef, Edwin Tijdeman, Klaas Buijze en Leny ten Hove-Buijze

