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Ook dit jaar gingen wij weer naar Gambia. Voornaamste reden was het bezoeken van de scholen en
het controleren of alles wel ging zoals was afgesproken! We hadden ook contact met de directeur
van Social Welfare om de gang van zaken te evalueren en hier en daar wat te verbeteren.
Op het Sobeya Skills Training Centre in Serekunda werden we ontvangen door twee heel
enthousiaste leerkrachten. We maakten kennis met enkele door de stichting gesponsorde leerlingen.
Dit was niet onze bedoeling maar voor we het wisten werd dit zo geregeld door de
onderwijzeressen. Vijf meisjes tussen de 14 en 18 jaar, eerst heel verlegen, vertelden daarna
enthousiast over hun schoolvakken. De stichting heeft op deze school 14 leerlingen, allen meisjes.
Wij hebben inmiddels de rapporten over het afgelopen schooljaar ontvangen. Enkele daarvan zijn
aanleiding om tijdens ons volgende bezoek met de schoolleiding te overleggen.
Daarna bezochten we het Sajuka Skill Centre in Barra Village (North Bank Devision). Van de
oorspronkelijke 6 leerlingen is één zijn sponsorship kwijt geraakt. De hoofdmeester vond hem “not
serious” en heeft hem naar huis gestuurd. Er zijn nu nog 5 meisjes in het programma. Het betreft
hier een kleine plattelandsschool met veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen. De school heeft
een kleine galerie in het dorp waar de leerlingen hun op school gemaakte producten kunnen
verkopen. Dit geld wordt gespaard om later een eigen bedrijfje te kunnen starten.
Vervolgens zijn door het Department of Social Welfare 10 leerlingen geselecteerd op het
Presidents’ Award Scheme, ook een vakschool in Banjul. Deze school zullen we in maart a.s. gaan
bezoeken.
Helaas heeft onze penningmeester, de heer Martin Steins ons laten weten dat hij tot zijn spijt,
wegens té drukke werkzaamheden, niet langer in staat is om zijn bestuurswerkzaamheden te blijven
verrichten. Hij heeft heel veel bijgedragen aan de oprichting, de contacten in Gambia en het bepalen
van de juiste koers van de stichting. Wij zullen hem node missen.
Inmiddels hebben wij de heer mr Ernst Faber bereid gevonden zijn taak per 1-1-2005 over te
nemen. Ernst Faber heeft naast financiële kwaliteiten veel bestuurlijke ervaring. We zijn erg blij
met deze aanvulling van het bestuur.
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