
 

boven: Abduh, houtsnijder op de craftmarket in Senegambia werkend aan een olifant voor Phil en Huub. Bekijkt de door de Stichting Gered- 
gereedschap /Heerlen en door ons meegenomen decoupeerzaag/boormachine en diverse soorten vijlen. De machines worden ook door zijn 
zoontjes gebruikt die een opleiding voor timmerman volgens. Foto rechtsonder. 
beneden: Deze jongeman zagen we toevallig bij de workshop van Abduh, ernstige infectie aan het ooglid, had geen geld voor een operatie. 
Hadden van iemand 50 euro gekregen om vrij te besteden daar waar hard nodig. Dit is overigens bijna overal van toepassing. Maar goed hij 
had geluk, we hoefden niet na te denken en zegde toe de  operatie te betalen. Enkele maanden geleden is hij met succes geopereerd, zie 
de foto’s. Als alles naar wens gaat verlopen zullen we in januari het resultaat zelf gaan aanschouwen. (kosten operatie 50euro –incl.nazorg) 
 



 

  Links -    Suleiman  - midden  Abdoulieh  en Omar,                                         ook een prachtige nieuwe fiets voor Sebou.                       Alfred Kanu-boven/onder  kreeg in december j.l. ook een zeer goede 
                                                                                                                                                                                                                                       Fiets. Toen we in april/mei j.l. weer terug waren in Gambia zagen 
                                                                                                                                                                                                                                       we Alfred geheel onverwacht met een koelbox door Serekunda  
                                                                                                                                                                                                                                      lopen  zakjes ijswater en wonjoe verkopen.  Na april word de helft  
                                                                                                                                                                                                                                      van het  hotelpersoneel i.v.m. laagseizoen zonder enige vorm van 
     onder:                                                                                                                                                                                                                       inkomen naar huis gestuurd. Dankzij deze fiets en zijn inzet  
      ook een fiets voor Musa de poortwachter.                                                                                                                                                      kan hij toch nog wat verdienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onder:Een door Kobi beschikbaar gestelde scooter hebben 
we aan onze toeverlaat en regelaar ter plaatse gegeven. 
Al onze dozen en andere spullen worden altijd door hem 
opgeslagen en bewaard tot wij weer aanwezig. 
Een onmisbare steunpilaar voor ons. 



 
 
 

Begin verleden jaar  bezochten wij wederom het weeshuis/school gelegen nabij de  Brusubi politiepost. Hier vertoeven een kleine 180  kinderen. Leeftijden van 2 tot 16 jaar, de helft ongeveer zijn  
echte wezen. Ze leven in slechte omstandigheid. De verzorgers doen hun best en zijn afhankelijk van particuliere giften. Er was aldaar een groot probleem met de septi-tanks, geen middelen om  
deze te legen en te laten functioneren, en te weinig capaciteit. Door spontane giften konden wij hun in de gelegenheid stellen twee tanks volledig te laten legen en reinigen en een derde nieuwe 
tank te laten bijbouwen. (3mtr. Diep) Het legen gaat zoals op de foto’s te zien met de hand. De jongeman met schep op blote voeten en alleen sportbroek aan schept de “emmer ”vol en zijn 
maat haalt de brij naar boven en voert deze af.(in een dichtbij gegraven gat) 
 

Moet drie meter diep uitgraven zonder enige bescherming 

 

twee tanks geopend en worden leeggemaakt 

Genoeg toeschouwers bij het graven van de nieuwe put Deksel er nog op en klaar voor gebruik Bijna  klaar 

Emmertje (jerrycan)  voor emmertje 



 

 
 
Zo maar enkele foto’s, blijdschap straalt er vanaf bij het krijgen van een ballon. 
Een sponsor heeft een aantal stoeltjes gegeven, hoeven niet meer op de kale 
cement te zitten. De vele puzzels ,  knuffels in alle soorten en maten , schriften , 
pennen, speelgoed, kleding, schoenen, teveel om op te noemen. Ze zijn blij en 
heel erg dankbaar voor alles wat je hun voor hun meeneemt. Foto beneden, de 
zakken met rijst,  kannen olie en zakken met uien uitgeladen. 
Door diverse kennissen werd aan deze school 7 zakken rijst – 80 liter olie en 
50 kg. uien geschonken. Kunnen een aantal dagen vooruit. 

De weeskinderen Quranic school 



 

Familie Modou Bah.    Moeilijk verhaal, familie wordt al enkele jaren door verschillende mensen geholpen. Bekend is dat het verhuren van hengels aan het strand geen vetpot is. Wachten tot 
 een toerist langskomt die wil vissen.  Soms heeft hij een goeie klant, vaak hele dagen niets. Maar de huur moet betaald worden en lukt vaak niet. Tijd terug is ook zijn huur door behulpzame mensen 
lange tijd betaald, maar toen we er december. J.l. waren, waren  ze verhuisd naar een ander dorpje. Uit huis gezet vanwege achterstand in huur. Op de nieuwe locatie was zelfs stroom en water. 
Met de opbrengsten van verkochte kleding/schoenen enz. had Sargo zoveel gespaard dat een koelkast kon worden aangeschaft. Ze verkocht zakjes ijs en wonjoe. Helaas de jaloezie  bij de  buren 
sloeg toe en die gingen dit ook verkopen, en gevolg ruzie. Dus weer verhuizen, links boven en midden nog blij in de nieuwe compound, zelfs een laptop gekregen. Rechtsboven de nieuwe woonplek. 
Twee kleine ruimten, geen stroom, geen water. Eigenaar is naar het buitenland, hoe lang hier gewoond kan worden is nog onduidelijk. Al met al miserabel, desondanks doen de twee gesponsorde 
oudste jongens  het goed op school. Midden onder de nog intacte matras met klamboe waarop met z’n zessen geslapen wordt. 



 

Bovenste foto: zeer blije mensen met door de StichtingGeredgereedschapHeerlen beschikbaar gestelde naaimachines en gereedschappen. Enige instructie zoals te zien is op zijn plaats. 
Met deze spullen kunnen ze zelf voor wat inkomen zorgen. Beneden links 2 foto’s van een krukas revisie, lekker in de open lucht, takel in de boom. Het zand heeft hier vrij spel. Rechts onder de 
“goudsmit” Met zeer beperkte middelen ziet hij toch kans heel creatief bezig te zijn en hele mooie sieraden/ringen te maken. Zowel in echt goud/zilver alsook in Gambiaans goud. (koper/messing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

boven: Baba Jallow,   nieuw in sponsoring.                          boven:   Mariama Sowe maakt een meegebrachte puzzel met Ans.                           boven: meester met Yaya en Asan zoontjes van Modou Bah 
                                            
beneden: Osain, zoon van Modou Bah.                                  Beneden: Sally Susso met juf.                                                                                           Beneden. Abie Secka, nieuw in sponsoring. onverwacht worden alle kinderen op 

School gekontroleerd op aanwezigheid 



 zouden ze passen die mooie schoenen?  Iets te groot misschien, hij wilde ze niet meer uitdoen en ruilen 

Zakmesje en lampje voor onze oude vriend 

        Ballonnen, je kunt er niet genoeg van bij je hebben 

Abdoulieh Bah, r/grote teen geamputeerd, kan niet meer zonder 
medicijn, dankbaar aan de sponsors voor een half jaar diabetes 
pillen. 

         Hawa Drammeh en Sebou Baldeh 



 Bezeten van voetbal, nationale sport, wordt door velen gedaan. Alle attributen hiervoor nodig zijn welkom. 
Hebben inmiddels vele honderden shirts,  broekjes, schoenen, keepersoutfit, traningspakken, jacks, enz  enz. 
aan hun kunnen geven. Ballen zijn zeer welkom, verleden jaar hebben we wel 30 ballen uitgedeeld. 
Er is weer een doos onderweg met 20 nieuwe  NORTON  ballen,   kunnen we zelf waarschijnlijk distribueren. 
Rechts gezinnetje van Abdoulieh  Bah, de bal daarboven moet nog opgepompt worden.  



 Boven: Weerzien met onze grote vriend is altijd weer heel emotioneel, hele familie en buurt moet erbij komen, zak rijst, grote kan olie en zak uien. Rolstoel  krijgt volgende keer onderhoud.(nieuwe lagers) 

Laptop voor Hawa Faxapparaat, stereo  installatie, printer, computor , tassen vol met 
kleurboeken/speelgoed enz. v/Joyce Intnat.School-Kunkujang 
 

Yvonne geeft Musa Jallow het meegebrachte schoolgeld voor 
zoontje Baba. 



 

Weer een drietal mensen blij gemaakt met een fiets, transportmiddel is belangrijk voor ze. Hoewel de taxi goedkoop is moet je wel het geld hebben. Boven, Ibrahim Sisay leraar Joyce Int.School,  
                                                                                                                                                                                                                                                                       Liep elke dag een uur naar zijn school in Kunkujang 
 
 Michelle overhandigt de meegebrachte voetballen aan een 
team in Sifoe. De voodoo figuur hoort er natuurlijk bij te zijn 

Nieuw bed-matras en dekbed voor Mas Secka – hierboven 
met fiets. Bed is gemaakt door Martarr “onze” timmerman. 
Die heeft volop werk dankzij de gegeven gereedschappen. 
 

 Net bevallen moeder in Jammeh Foundation Hospital. (Bundung) 
Voorzieningen  zijn  zeer pover. Hier hebben we al diverse keren 
vele medische instrumenten medicijnen en andere hulpmiddelen  
naar toe gebracht. 
toe gebracht 



 Suleiman Baldeh, inmiddels uitgerust ,dankzij Klaas, met een zeer 
moderne buitenkeuken, doet zijn best, overleeft maar komt maar 
moeizaam vooruit. 

Mr Yerro Jalow, hoofd van de Carrolls Wharf School in Tallinding.  Stalen deuren en ramen werden gemaakt door Lamin voor de 
twee lokalen. Een raam –zie foto- werd nog niet geplaatst.Om een gat in de muur te maken voor plaatsing van het raam/luik 
begon de metselaar met een moker op de muur te beuken. Gevolg duidelijk, de hele muur en hoek scheurde over de hele afstand. 
Het hele gebouw was enorm verzwakt. Lamin de lasser heeft met draadeinden en staal strippen de muur bijelkaar weten te 
houden. Is nu weer gevoegd en stabiel.  

Gelukkig hebben de geiten ook wat te eten 

Door enorm plaatsgebrek in de huidige school moet dit het nieuwe schoolgebouw worden. Zoals te zien moet er nog heel wat  
gebeuren. Zoals zoveel dingen in Gambia is hier het hebben van een lange adem een voordeel, het gaat niet allemaal in rap tempo. 
Het kan dus nog wel even duren voor hier les gegeven gaat worden. Telkens als er wat geld binnenkomt worden er weer wat 
betonblokken gemaakt en opgemetseld. Michelle die ook met Gambia betrokken is vertelde de nood aan een lerares van de 
Scholengemeenschap Sparrendal in Lanaken - Belgie. Gevolg, het schoolbestuur besloot de pasen actie 2015 in het geheel te doneren 
voor deze school. Heb tevoren op school uitleg gegeven en foto’s getoond aan alle leerlingen, (550) zij waren heel enthousiast. Het 
resultaat van de actie was enorm, 750 euro. Dit bedrag is inmiddels bij Lamin Demba onze toeverlaat en permanente hulp ter plaatse. 
Voornemens January aanstaande te gaan zullen we gedoseerd verder laten bouwen.We houden iedereen op de hoogte van de 
vorderingen. 
 

Lamin Demba 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Traditioneel restaurant, Lemon Lodge . 
 
  Links: fam. Alfred Kanu, 

blij met eten voor de 
komende tijd, 50kg.rijst, 
20ltr.olie en 25 kg.uien. 
Rechts: Lamin Fofana’s 
echtgenote. Ze laat Ans 
zien hoe ze zelf zeep 
maakt.o.a.v/afval van 
kippen vet en caustic 
soda. Probeert met de 
winst te sparen voor een 
koelkast, om daar weer 
ijswater mee te maken. 
Familie Fofana , (Lamin 
de lasser en Malang 
afgestudeerd als accoun –
tant) doen het goed, en 
besteden de geboden 
hulp zorgvuldig. 
 

Dit werkt ook prima,  let op de teennagels 

Demba heel trots op zijn nieuwe jas 



Overzicht van uitgaven voor – reparaties – transport – projecten enz.                                   19/4/2015 kosten operatie ooglid                                      dalasis  2500,-                             
7/6/2014 – transport 2 dozen.                                 Euro    32,-                                                    19/4/2015 bijdrage gehandicapte (Veronica)                    “             200,- 
14/8/2014 – transport 1doos 1 lasapp.                   “          35,-                                                   21/4/2015 medicijnen Abdoulie Bah (diabet)                     “           5820,- 
16/8/2014 transport 4 fietsen                                   “          70,-                                                   28/4/2015 Omar Buwaro v/geboden hulp.             Euro      20,-  
20/9/2014 transp. 8 dozen                                         “        120,-                                                  1/5/2015 medicijn Musa Jallow                                          dalasis     300,- 
4/10/2014 transp.  6 fietsen   1 scooter                    “        300,-                                                 1/5/2015 medicijn Foday  Sonko.(ziekenhuisopname)                “  1800,- 
11/10/14  transp. 10 dozen                                         “        175,-                                                 4/5/2015 beveiliging deksel waterput                                “             1000,- 
Donatie Carrols Wharf school                            -              dalasis   500,-                                      4/5/2015 fietsband Abdoulie Bah                                        “               200,- 
Slot fiets Omar Buwaro.                                                           “        150,-                                      7/5/2015 Lamin Demba transport ter plaatse                   “              300,- 
Modou Bah, fin.gift.                                                   euro      30,-                                                   7/5/2015 huurbijdrage Alfred Kanu                                    “            5000,- 
Suleiman Baldeh, telf.kaart.                                                dalasis  200,-                                      10/5/2015 hulp Modou Bah                                                 “            2000,- 
Transport kosten ter plaatse L.Demba                                    “     2700,-                                     15/5/2015 hulp Baba Saidikhan                                           “            1500,- 
Musa Jellow, dokter.                                                                   “       200,-                                     22/5//2015 transport 1 fiets 1 doos                          euro   37,50  
Donatie Mo Be Ta school                                                            “      600,-                                     5/6/2015 2 fietsen 7 dozen                                               “   182,50          
Malang Fofana , dokter.                                                             “       500,-                                    26/7/2015  2kettingzag. 1xLamin Demba 1x Martarr  “ 100,- 
Slot/fietspomp Abdoulie Bah.                                                    “       400,-                                    26/7/2015 Vervolg studie Malang Fofana                      “ 120,- 
Ondersteuning studie Malang Fofana                                      “       500,-                                   10/10/2015 2xfiets-1xrollator-7x doos                             “ 192,50 
Hulp  Baba Saidikhan                                                                   “     1000,                                    21/11/2015 9x doos                                                             “ 157,50 
Mass Secka –reparatie stoelen, matras,                                                                                                                                           ------------------------------------------                       
 nieuw bed.                                                                                    “   10.000,-                                                                                     totaal kolom 2, euro-  810,-   dal:20620,- 
Malang Fofana cursus engels.                                                    “      2500,-                                                                                     totaal kolom 1, euro-1079,-   dal:26300,- 
23/1/2015 transp. 7 dozen.                                    Euro     86,50                                                                                ------------------------------------------------------ 
6/2/2015  transp. 2 dozen                                        “          34,50                                                                                                   tot.kolom 1en2: euro- 1889,-  dal:46920,- 
Maken 2 stalen deuren en 2 ramen, Carr.Wharf             dalasis   2500,- 
Electr. Kooktoestel Lamin Fofana.                           Euro    26,-                                            46920dal.tegen koers 55/euro = euro 853,- +euro 1889,- tot. Euro 2742,- 
15/2/2015 transp. 3 dozen                                        “          60,-                                               
14/4/2014 transp. dozen ter plaatse.                      “          55,-                                            Zoals te zien is er weer een aanzienlijk bedrag bij elkaar gebracht en  
14/4/2015  kenteken scooter                                    “          27,50                                         uitgegeven voor goede bestemmingen. Ook verkoop op marktplaats 
14/4/2015  transport dozen ter plaatse                  “          27,50                                        van o.a. kettingzagen , racefiets, roeitoestel hebben nogal aardig wat  
14/4/2015 reparatie 2 meegenomen horloges                dalasis     450,-                         winst opgeleverd. Dank ook verschuldigd aan Ilhami Iltek die voor 
14/4/2015 taxi Banjul  Aboe (tandarts)                                 “           100,-                         een groot deel het transport naar Rossum (container) belangeloos 
17/4/2015 leegzuigen septitanks /weeshuis                         “         1500,-                        heeft verzorgt.  
17/4/2015 leegscheppen twee septitanks                             “         2500,- 
                                    ----------------------------------------------------------------- 
                                   Totaal kolom 1:  euro-     1079,-         dalasis  26.300 



 



 

Reeds eerder  mochten jullie de overzichten ontvangen waarin getoond slechts een klein deel van de spullen die wij naar Gambia versturen. Het is bijna niet te doen om  alles 
te vernoemen. Deze keer werden er opvallend veel fietsen aangeboden en  verstuurd. Aan kleding-schoenen- pennen-speelgoed , noem maar op,  werden in totaal -    58 -   dozen 
verzonden.  Een enorme hoeveelheid werd door het jaar,  door jullie bij ons bezorgd en door ons verzonden. Enkele spullen niet geschikt voor Gambia werden gegeven aan een 

inzamelpunt in Hoensbroek voor minder bedeelde alhier.        Allen heel erg bedankt hiervoor, en wij gaan door. 

De Ebola epidemie heeft   – geen ebola in Gambia trouwens  –  het toerisme flink geraakt. Gevolg, geen of weinig inkomsten, dus ook geen geld om rijst te kopen. We hebben nog 
niet eerder zoveel rijst voor velen gekocht. In totaal  voor 630 euro rijst-olie en uien uitgedeeld. Soms moeilijk om te beslissen wie wat krijgt en wie niet, allemaal helpen gaat toch 
niet.   Hopen dat hun toekomst er wat beter uit gaat zien. 
 

Schoolkinderen nu: 

Musa Jallow (nieuw) 
Abie Secka (nieuw) 
Sally Susso 
Hawa Drammeh 
Sebou Baldeh 
Fatu Kanu 
Osain Bah 
Yaya Bah 
Binta Loum (nieuw) 
Mariama Colley 
(moeder A.Sowe) 
Malang Fofana 
Adama Bah (nieuw) 
Lamin Susso ? is nog 
onzekere voortgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gestopt met: 
Fatou Ngum, ouders 
niet gemotiveerd. 
Musa Njie-vader kan 
nu voor hem zorgen. 
Mustapha-Alieu en 
Bakary Njie. Vader is 

In totaal worden nu 13 
kinderen gesponserd. De 
bijdragen kunnen aanzien- 
lijk verschillen. Soms is het 
een prive-school en die 
zijn meestal duurder. 
Alle schoolgelden zijn voor 
2014/2015 afgedragen. 
Soms voorgeschoten en 
soms aangevuld. De GMD/ 
Gambia Dalasie  wisselt 
nogal sterk van koers.  
Vandaag krijg je 57 voor 
de euro en morgen 45. 
Koers op 1-12-2015 -44. 
Voorwaarde voor betaling 
is dat de rapporten eerst 
getoond moeten worden. 
Zo niet, geen geld.  
Aan schoolgeld is voor 
schooljaar 2014/2015 
930,00 euro betaald. 
Hierbij is inbegrepen 
240 euro schoolgeld voor 
de extra studie van 
Malang Fofana. 
Zij die nog geen rapport 
hebben ontvangen of hier 
belangstelling voor 
hebben, laat het even 
weten. 

Altijd lachen 

Gestopte sponsering: 
Fatou Ngum, ouders 
niet gemotiveerd. 
Musa Nyang,vader kan  
nu voor hem zorgen. 
Alieu – Mustapha en 
Bakary Njie.Spijtigvoor 
de drie broertjes maar 
vader is niet eerlijk 
en betrouwbaar geble- 
ken.  Het is triest voor 
de jongens maar het 
zij zo. 


