
 
 
 

NIEUWSBRIEF zomer 2019 
 
 
Beste sponsors en andere betrokkenen, 
 
In deze nieuwsbrief vindt u deze keer vooral een foto-nieuws-verslag van de activiteiten van Stichting 
Elijah Gambia in het afgelopen half jaar. 
 

King's Kid Academy 

Dit jaar hadden we een mooi 'Paasproject' met de sponsorkinderen: 

 
 

 
Alle sponsors ontvingen een mooie tekst en brief van hun sponsorkind.  

Postadres: Perengaarde 65 
2723 AV Zoetermeer 
Tel: 079-3516133 
Email: elijah.gambia@live.nl 
Website: www.hulpvoorgambia.nl 
 
Rekeningnr: NL40INGB0007039463 
 
 

mailto:elijah.gambia@live.nl
http://www.hulpvoorgambia.nl/


Nurseryschool New Jeshwang 

   
De schommel is nog steeds in trek!    De jaarlijkse groepsknuffel...  En tennisballen blijven geweldig! 
 
 
Nieuw sanitair voor de kleuterschool:        Voor:   na: 

             

 

Gehandicapte mensen 

     
Mariama heeft een quad en geiten gekregen van andere hulporganisaties. En wij hebben haar huur 

weer voor een jaar vooruitbetaald. Ze zit er uitstekend bij!  

 

Bij Amady werden we minder blij van hoe hij erbij zat en moesten we weer aan de slag: 

       



     
 

  
Met alles weer 
fris en 
heringericht 
konden we 
Amady blij en 
tevreden 
achterlaten. 
 

Goederenproject 

     
 
We hebben het afgelopen jaar weer veel mensen blij mogen 
maken met spullen die we met uw hulp konden opsturen. Alle 
individuele donateurs hartelijk bedankt! En ook dank aan de 
kinderen van de Katholieke Parochie de Wijngaard voor hun 
(jaarlijkse) bijdrage aan onze stichting! Rob de Pauw heeft 
namens hen weer een flinke zak met bijna 130 euro's 
overhandigd. 

 

Vanuit het bestuur 

Het financieel jaaroverzicht van 2018 kunt u vinden op onze website: www.hulpvoorgambia.nl.  
In dit overzicht vindt u ook de begroting voor 2019. 
7 sponsorkinderen hebben dit jaar de school doorlopen t/m het 3e jaar voortgezet onderwijs.   
Voor leerlingen die na het VO de school verlaten zijn er mogelijkheden voor verdere scholing via het 
staatsonderwijs en bij initiatieven vanuit de katholieke kerk. Ook is er nog een andere Nederlandse 
stichting in Lamin actief wat betreft onderwijs en gezondheidzorg.  
Leerlingen die ons sponsorprogramma verlaten worden sinds vorig jaar niet meer vervangen door 
nieuwe leerlingen, omdat de school zichzelf steeds beter kan redden. Zo is er een natuurlijke afbouw 
van het sponsorprogramma in gang gezet. 
 
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 


