
 
 
 
NIEUWSBRIEF maart 2015 
 
 
 
Beste sponsors en andere betrokkenen, 
 
Via deze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van nieuws en activiteiten van Stichting Elijah 
Gambia.  
 
foto sponsorkind 
Als het goed is zou iedereen die een individueel kind sponsort op dit moment in het bezit moeten zijn 
van een nieuwe foto van het kind en van een tekening, knutsel, of brief. Heb je niets ontvangen? 
Neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens! 
 
 
Bezoek Gambia 
In de tweede helft van januari 2015 heeft een delegatie van het bestuur van de stichting een bezoek 
gebracht aan de scholen, de kerk(en), de kinderen en een aantal gezinnen, onder andere ook aan de 
ouders van Rose Sita, het meisje dat vorig jaar overleden is. Hieronder leest u een persoonlijk 
verslagje van Jannie de Raad, onze penningmeester, die voor de eerste keer mee was. Uiteraard 
betalen wij onze reis en alle kosten zelf, zodat iedere door u geschonken euro daadwerkelijk ten 
goede komt aan de mensen daar.  
 
 
Persoonlijk verslagje van de Gambia reis door Jannie  
Allereerst heb ik er echt naar uitgekeken om de kinderen en de school te bezoeken. Ik heb mijn ogen 
uitgekeken, want zoveel armoede kende ik alleen van een afstand. Het is echt wat je noemt een 
ontwikkelingsland. Ik dacht het via de foto’s wel zo’n beetje  te weten. En toch is het een ver van je 
bed show. Het echt zien, ruiken en voelen is een totaal andere beleving. Huizen zonder elektriciteit 
komen op mij over als een donker hol. Wat goed als er dan een waka waka lamp wordt gegeven. 
Sanitair bij de huisjes is ook niet om aan te zien. Winkeltjes, verkoopstalletjes staan zo te zien op 
instorten en toch draait alles gewoon door. Maar…. hartverwarmend zijn de mensen!!! De ouders 
van de sponsorkinderen omarmen je en drukken je letterlijk aan hun hart. En wat waren de kinderen 
blij met hun “nieuwe” oude kleren. Wat een feest was het dat alle kinderen van de King’s Kid 
Academy een tennisbal kregen. Het vervoer per container kende ik voornamelijk van de rekening. 
Elke doos is zorgvuldig ingepakt met de vermelding voor welke groep de inhoud bedoeld is. Klaas en 
Leny doen dit uiterst zorgvuldig. Complimenten hiervoor!!! Het is geweldig dat zoveel mensen en 
organisaties ons steunen met geld en goederen. Als penningmeester van de stichting ben ik 
regelmatig blij verrast met de mooie giften. Ook wil ik u bedanken voor uw gebeden; wij hebben echt 
een gezegende tijd gehad in Gambia. Dankbaar kijk ik terug en met meer passie mag ik bezig zijn voor 
de mensen in Gambia.            
                                        Zie verder volgende blz. 
 

Postadres: Perengaarde 65 
2723 AV Zoetermeer 
Tel: 079-3516133 
Email: elijah.gambia@live.nl 
Website: www.hulpvoorgambia.nl 
 
Rekeningnr: NL40INGB0007039463 
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Computeronderwijs 
Tijdens ons bezoek werden we verrast door een kant en klaar nieuw 
gebouwtje op het schoolplein van de King's Kid Academy voor het 

computeronderwijs. De computers, geschonken door KNB Den-
Haag, zijn in gebruik genomen!  
 
 

 
 
Mooie giften 
Jannie noemde het al, we ervaren veel steun voor ons werk op allerlei manieren van mensen en 
organisaties onder andere ook door mooie giften. Enkele bijzondere initiatieven willen we niet 
ongenoemd laten: 
 
PKN Gemeente Monnickendam organiseert jaarlijks een lunch voor de wijk. Het overschot aan 
gelden van deze lunch werd gedoneerd om kinderen in Gambia te voorzien van een lunch! 
 

De Immanuelschool in Amsterdam 
organiseerde met alle kinderen van de 
school een kerstproject waarbij zij 
zelfgemaakte fotolijstjes met hun foto 
verkochten en ook zelfgemaakte 
cakejes.  Juffrouw Els ten Veen 
overhandigde ons namens hen een 
prachtig bedrag van 278 euro. De 
stichting zal dit bedrag in overleg met 
hen gaan besteden.  

 
Dhr. Klaas Andringa van tenisshop Andringa Sport te Waddinxveen doneerde een flinke hoeveelheid 
splinternieuwe sportkleding, schoenen en dergelijke, die we naast de kleding van individuele gevers 
direct konden uitdelen aan onze sponsorkinderen. Ook konden we bij hem voor een heel klein prijsje 
voor de hele school tennisballen kopen. De kids vonden het: GEWELDIG! 
 

       
 
Kleuterproject New Jeshwang 
Aan alle gezinnen van de kinderen die deelnemen in het nieuwe kleuterproject konden we tijdens 
ons bezoek een grote boodschappentas uitdelen met nuttige en leuke goederen. En daarna lekker.. 

     VERVEN! 



Project zonne-energielampen  
 
In 2014 heeft stichting Elijah Gambia 20 zonne-energielampen aan kunnen 
schaffen met geld dat kinderen van de Baptistengemeente Zoetermeer en 
de Katholieke Parochie de Wijngaard bij elkaar hebben geklust. In januari 
2015 zijn de lampen uitgedeeld aan gezinnen in Gambia van wie een kind 
deelneemt in het sponsorprogramma van de stichting. Alle gezinnen zullen 
als tegenprestatie hun tijd inzetten om de schoolomgeving te verbeteren. 
Op de school in New Jeshwang wordt eerst uitgelegd hoe de lamp werkt 
en dit wordt vervolgens vertaald in de stammentaal van de bevolking.  
Aan gezinnen van de King's Kid Academy in Lamin Village worden de 
lampen persoonlijk uitgereikt en dit leidt tot grote vreugde bij de 
ontvangers! 
 

 
Het is 's avonds al vroeg 
donker in Gambia en dan 
is het ook heel erg 
donker. Maar huiswerk 
maken kan vanaf nu op 
elk gewild tijdstip! 
      
 
 
Financieel jaaroverzicht 2014 
Het financieel jaaroverzicht 2014 is klaar en staat op de website. Aan de begroting voor 2015 moet 
bij het uitkomen van deze brief nog een laatste hand gelegd worden. 
 
Gambiaanse Lente Fair 
Staat zaterdag 18 april 2015 al in uw/jouw agenda?  
Van 's morgens 10 tot 's middags 16 uur houden we op die datum een oergezellige Lente Fair in het 
kerkgebouw de Wijngaard, Moeder Teresasingel 100, Zoetermeer.    Je komt toch ook?!  
De opbrengst van de dag is bestemd voor het project New Jeshwang. 
 

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


