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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.
In maart 2018 hebben Klaas en Leny namens de stichting in Gambia weer een bezoek gebracht aan
allen bij wie Stichting Elijah Gambia betrokken is.

King's Kid Academy
Met de sponsorkinderen van de King's Kid Academy in Lamin hebben we weer wat tijd doorgebracht
op school en wat moois gemaakt voor de sponsor en voor henzelf. Dit schooljaar is er een nieuw
vrouwelijk schoolhoofd aangesteld en dat heeft een goede invloed op het besturen van de school.

Als het goed is hebben alle sponsors inmiddels een persoonlijk berichtje en een nieuwe foto van hun
kind ontvangen.
Alle sponsorkinderen kregen dit jaar een groot badlaken namens de stichting en nieuwe slippers en
een tennisbal geschonken door tennisvereniging Bavel naar aanleiding van hun Dubbel Plus Toernooi
begin september 2017. Wij bedanken hen namens de kinderen in Gambia heel hartelijk!

Nurseryschool New Jeshwang
De kleuterschool ziet er na een verfbeurt weer prima uit. Ook hier troffen we een nieuw vrouwelijk
schoolhoofd met uitstekende capaciteiten. Inmiddels zitten er 50 leerlingen op de school. Er waren
nog genoeg tennisballen over voor alle kinderen.

Gehandicapte mensen
Met Mariama gaat het heel goed! Voor Amady hebben we met het geld van de kinderen van de
katholieke parochie een rolstoelplaat aangeschaft en opgestuurd. Maar toen we bij Amady's huis
aankwamen, vonden we geen rolstoelplaat. Wat bleek? Amady had het aangezien voor een deur!
Niet heel verwonderlijk. Niemand heeft in Gambia een aluminium rolstoelplank en deuren zijn vaak
van zinken golfplaatjes. Gelukkig kon de rolstoelplank opgehaald worden bij de plaatselijke
deurenmaker waar hij opgeslagen stond om er t.z.t. een nieuwe deur voor Amady van te maken,
want ja, die is inderdaad ook wel aan vervanging toe...

Amady voelt zich gelukkig wat beter dan bij de vorige ontmoeting. Er lopen nog onderzoeken in het
ziekenhuis. We hebben hem voorzien van ontsmettingsmiddel en verband i.v.m. open wondjes aan
zijn voeten. Ook konden we weer een grote hoeveelheid incontinentie materiaal voor hem
aanschaffen. Er is een nieuwe inklapbare rolstoel naar hem onderweg.

Vanuit het bestuur
Het financieel jaaroverzicht van 2017 kunt u vinden op onze website: www.hulpvoorgambia.nl
Het afgelopen half jaar is het bestuur uitgedund, omdat Ab de Raad geen deel meer uitmaakt van de
stichting. Ab heeft vanaf de start in augustus 2012 vijf jaar met ons meegewerkt. We zijn dankbaar
voor die jaren. Omdat Ab een informele rol had, zal hij niet vervangen worden.
Tot zover het nieuws vanuit stichting Elijah Gambia!
Met een hartelijke groet,
Jannie de Raad-van Kleef, Edwin Tijdeman, Klaas Buijze en Leny ten Hove-Buijze

