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Beste sponsors en andere betrokkenen,
Middels deze nieuwsbrief willen we u weer op de hoogte brengen van de activiteiten van Stichting
Elijah Gambia in het afgelopen jaar.
Door de coronacrisis is de reis die wij in april naar Gambia hadden gepland niet doorgegaan.
We hebben dit jaar de scholen, gezinnen, sponsorkinderen en Mariama en Amady dus niet kunnen
bezoeken. Op dit moment is er nog een negatief reisadvies voor Afrika en of dat dit jaar nog zal
veranderen is nu nog onbekend. Ons volgende bezoek zal daarom niet eerder zijn dan begin 2021.
De crisis rond corona valt in Gambia tot nu toe mee wat betreft het aantal besmettingen.
Volgens de statistieken zijn er op dit moment minder dan 50 mensen positief getest en zou er 1
persoon aan corona overleden zijn. In landen rondom Gambia worden er veel meer besmettingen
door het coronavirus gemeld. Dus dat is zeker een punt van zorg wat betreft mogelijke verspreiding.
Ook zijn de grenzen dicht en sinds eind maart zijn alle toeristen uit het land vertrokken. En hoewel
eind maart het hoogseizoen ten einde is, zal dit toch gevolgen hebben voor de economie en voor
vele individuen en bedrijfjes die van het toerisme hun inkomsten hebben.

King's Kid Academy

Dennis, de directeur van de King's Kid Academy en Pastor van de King's
Chrurch, zit sinds het begin van de coronacrisis vast in Nigeria.
Ook dat land is flink getroffen door het virus en Dennis was daar voor een
voorgangerconferentie toen het land begin april in lockdown ging.
Omdat onze contacten via Dennis verlopen, hebben wij op dit moment
weinig informatie over de sponsorkinderen en hun gezinnen.
Elizabeth, de vrouw van Dennis, heeft de dagelijkse leiding op school. De
scholen zijn in Gambia ook (gedeeltelijk) gesloten. We hebben begrepen
dat de eindexamenkandidaten op dit moment toch klaargestoomd
worden voor hun eindexamen.
Wij hebben voor alle sponsorkinderen een 'hygiënepakket' opgestuurd
met o.a. een badlaken, zeep, tandenborstel, tandpasta en ook schriften,
pennen, tennisballen e.d.

We hopen dat we beter van informatie worden voorzien zodra Dennis weer in Gambia is
teruggekeerd. Hij hoopt zelf half juli weer te mogen uitreizen. Dan kunnen we ook bekijken of er
gedurende deze crisis meer hulp nodig is voor onze sponsorkinderen en hun gezinnen en hoe we dat
vorm kunnen gaan geven.
Enkele mensen van een andere Nederlandse stichting hebben eind vorig jaar de King's Kid Academy
bezocht. Wij ontvingen een mooie reactie van hen over de school:
Beste Klaas en Leny,
Van 2 -16 november hebben wij Gambia bezocht, waaronder de school die, dank zij jullie, o.i. ontzettend goed
en geordend loopt. Wat een prestatie!! 'petje af" voor wat jullie in Gambia bereikt hebben voor een o.i.
geweldig project. Bijzonder dat op deze manier op deze school in dit donkere land Christelijk onderwijs handen
en voeten krijgt. Een school met een Christelijke signatuur in Gambia! onze indruk was, voor Gambiaanse
begrippen, een heel nette school met structuur, maaltijd, lesmateriaal etc. Het zag er héél netjes en verzorgd
uit! Vriendelijke Groeten, Henk en Margriet

En natuurlijk is deze 'prestatie' dankzij jullie allemaal die ons werk al jaren zo trouw steunen!

Nurseryschool New Jeshwang
De kleuterschool heeft het afgelopen jaar een behoorlijke make-over meegemaakt. Eerst is het
sanitair vernieuwd en uitgebreid zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen. De stichting
heeft vier toileteenheden bekostigd. De hygiëne is daardoor voor alle betrokkenen een stuk
verbeterd! De school heeft zelf gezorgd voor plafonds in de lokalen en vanuit de stichting is voor elk
lokaal en vertrek voorzien in een hangende of staande ventilator. Een positieve ontwikkeling voor het
werkklimaat in de school!

Goederenproject
In het afgelopen jaar is er weer kleding, speelgoed, knuffels, incontinentiemateriaal e.d. opgestuurd.
En konden wij door ruimte in de begroting voor 'vervoer' zelfs ook een andere stichting helpen met
het versturen van goederen naar verschillende doeleinden in Gambia.

Dit seizoen werden we onverwacht toch weer verrast
door een bijdrage vanuit de Katholieke Parochie voor
hulp aan Amady. Heel hartelijk dank namens hem!
Zoals je op de foto ziet is het geweldig om te
ontvangen én om te geven!

Vanuit het bestuur
Eerder hebben we al bericht over de natuurlijke afbouw van het sponsorprogramma en daardoor ook
van de stichting. Dit is al enige tijd gaande doordat we geen nieuwe kinderen meer in de sponsoring
opnemen en geen nieuwe projecten meer te starten.
In het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren hebben we de afbouw van stichting Elijah Gambia
concreter uitgewerkt. Het streven is om uiterlijk in 2023 het werk van de stichting te beëindigen. In
het schooljaar 2022/2023 willen we voor de laatste leerlingen het schoolgeld voor de resterende
jaren vooruitbetalen. In de begroting is daarmee al rekening gehouden.
U vindt het beleidsplan, het financieel jaaroverzicht van 2019 met daarin de begroting voor 2020,
op onze website: www.hulpvoorgambia.nl.

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

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

