S t i c h t i n g “T h e G a m b i a n C h i l d
r e n F i r s t”
J a a r v e r s l a g 2005
In maart 2005 bezocht een bestuursdelegatie samen met Alhagy Fatty, onze vertegenwoordiger in Gambia, de door ons gesponsorde drie scholen.
Nu voor het eerst ook het Skills Training Centre van het Presidents’Award Scheme
in Serekunda.
Een school met ongeveer 500 leerlingen tussen de 14 en 25 jaar. Er wordt o.a.opgeleid
tot secretaresse, timmerman, automonteur, electricien, metaalbewerker, naaister,
boekhouder en computertechnicus. De opleiding duurt drie jaar.
Het is een grote, goed geoutilleerde school met een prettige sfeer. De school beschikt over
een conferentieruimte waarvan regelmatig door bedrijven en organisaties gebruik wordt
gemaakt. De catering wordt verzorgd door de studenten. Zij beheren een eigen restaurant
en een klein hotel.
De stichting betaalt de kosten voor 10 leerlingen, 6 meisjes en 4 jongens.
Afhankelijk van het oordeel van het Ministerie van Social Welfare van The Gambia (dat
nagaat of de familie niet in staat is zelf het schoolgeld en de bijkomende kosten te dragen)
wordt dit aantal waarschijnlijk van 10 uitgebreid tot 13.
We bezochten opnieuw het Sobeya Skills Training Centre (Association voor Promoting Girls’
and Women’s Advancement in the Gambia), een vakschool uitsluitend voor meisjes, eveneens in
Serekunda.
Deze school heeft ook een omvangrijke kleuterschool onder haar beheer, die ook open staat voor de
kinderen van jonge (alleenstaande) moeders die de vakschool willen volgen.
Eén van de 14 gesponsorde leerlingen heeft wegens huwelijk de school vroegtijdig verlaten.
De 13 overige leerlingen hebben in september 2005 allemaal hun 3-jarige opleiding
afgerond.
De school staat onder leiding van twee vooruitstrevende vrouwen die beiden zeer betrokken zijn bij
de emancipatie van de vrouw in The Gambia. Regelmatig worden bijeenkomsten
georganiseerd waar de leerlingen sexuele voorlichting krijgen en gewezen worden op de gevaren

van HIV en Aids.
Na het eindexamen wordt door de schoolleiding contact gehouden met de afgestudeerde
meisjes en krijgen zij steun bij het opzetten van eigen bedrijfjes.
14 nieuwe studenten (meisjes), geselecteerd door social welfare, worden door de stichting vanaf
september 2005 gesponsored.
Sajuka skill Centre, Barra/ North Bank.
Van de oorspronkelijk 6 gesponsorde leerlingen, haalden 4 hun examen. l leerling werd
al in het tweede jaar van school gestuurd bij gebrek aan interesse en l leerling heeft nog een jaar te
gaan. Met het hoofd van de school werd overlegd over uitbreiding van het aantal te sponsoren
leerlingen per september 2005. Er was grote behoefte.
Verschillende leerlingen waren van school gestuurd omdat hun ouders het schoolgeld niet
konden opbrengen.

Met Social Welfare werd overlegd en zij waren bereid de screening van de betrokken
gezinnen op zich te nemen. Inmiddels zijn de leerlingen weer op school toegelaten nadat
de stichting zich voor hun schoolgeld garant had gesteld.
Per september 2005 worden nu totaal 15 leerlingen gesponsored. Allen meisjes.
Totaal: 42 leerlingen vanaf september 2005.

Half januari 2006 vertrokken de penningmeester mr Ernst Faber en ondergetekende
voor een werkbezoek aan Gambia.
Met de Trustbank in Gambia werden goede afspraken gemaakt zodat het geldverkeer
met Gambia voortaan hopelijk soepeler zal lopen.
Natuurlijk bezochten wij alle drie de scholen, bespraken de vorderingen van de leerlingen,
ontvingen en controleerden de files en de rapporten.
Wij maakten op het Sobeya Skill Centre een ter plekke georganiseerde bijeenkomst mee
waar de leerlingen door het hoofd van de school mevr. Binta Sidibe werden toegesproken over het
belang van studie en opleidingen voor meisjes en dat dit o.a. door onze
stichting mogelijk werd gemaakt Een van de (heel verlegen) meisjes werd naar voren
gehaald en moest ons bedanken!

Wij voelden ons heel ongemakkelijk maar je ontkomt helaas soms niet aan dankbetuigingen.
Bij deze geven wij die dank van de leerlingen van Sobeya aan jullie: “sponsors” door!
Met Mevrouw Fanta Sisay, directeur van Social Welfare hebben we uitvoerig gesproken
o.a.over de Aids-problematiek in The Gambia.
Er is grote behoefte aan financiële ondersteuning van kinderen van Aidspatienten en vooral
die kinderen die wees zijn geworden tengevolge van deze ziekte.
Het voornemen is om in de nabije toekomst, als daar de financiële ruimte voor is, ook deze groep
kinderen te gaan steunen.
Wij bezochten met betrekking tot dit onderwerp Unicef in Gambia, en spraken daar met
de heer Salifu Jarsey (Project Officer Child Protection). Hij bleek zeer geinteresseerd
in “the Love-check game”, een soort memory-spel voor jongeren, dat ontwikkeld is voor Zambia en
Zuid-Afrika door de WebFoundation. Penningmeester Ernst Faber is dit voor-lichtingsmateriaal op
het spoor gekomen via een lid van het bestuur van de Webfoundation: mevr. Caroline Schaap. De
Heer Jarsey zal overwegen om dit spel en een bijbehorende CD in zijn programma op te nemen.
Ook in de toekomst voor de stichting een waardevol contact.
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