Graag geven wij jullie nog wat nieuws ivm ons project Stevoort nursery school:
Op dit ogenblik is er ook schoolvakantie, deze loopt van half Juli tot half september,
Met succes zijn weer heel wat leerlingen geslaagd in hun schooljaar, uiteraard
mochten zij ook een rapport ontvangen.
Onze leraar Ebrimma Kassama, heeft zijn 3jarige opleiding succes vol afgewerkt,
dankzij ons allemaal heeft hij zijn diploma kunnen behalen! Hij heeft alvast op papier
bevestigd, dat hij 10jaar lang aan onze school verbonden blijft.
Voor het schoolgebouw is ook eindelijk het laag muurtje klaar geraakt, nu nog een
tegel er boven op, en er is weer heel wat zitruimte bij gecreëerd. We zijn zeer
tevreden, daar deze werken door onze inwoners van ons dorp werden uitgevoerd.
Onlangs hebben deze ook het onkruid gewied rondom de school.

Wij zelf hebben ondertussen ook niet stilgezeten, de aanvraag voor subsidie bij
Stedelijke Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Stad Hasselt (SWOS)voor 2017
werd tijdig ingediend, we hebben ons goed laten begeleiden door ervaren mensen,
die zelf actief zijn in ontwikkelingslanden. Deze hebben ons dan ook laten verstaan
te werken met plaatselijke bewoners, werken doen zodat de school volledig optimaal
is, vandaar dat we een keuken gaan bouwen zodat onze leerlingen na school een
goede maaltijd kunnen krijgen. Een geboorde waterput binnen de schoolmuren die
op zon energie werkt. Ook willen we starten met een schooltuin, werken aan

degelijke groenten en composteren, zo krijgen onze leerlingen van de laatste klas al
een goede opleiding. In heel Gambia wordt ontzettend veel gewerkt aan een eigen
tuin.
Dit hebben we allemaal in onze aanvraag naar SWOS Hasselt gezet.
Met de bouw van de keuken willen we na het regenseizoen (november) al starten, de
offerte aanvraag voor een waterput is ook gedaan, deze gaan binnenkort ter plaatse
een kijkje nemen.

We zijn samengekomen met een 30tal mensen die allemaal een project hebben in
Gambia, om contacten uit te wisselen en om van elkaar te leren kennen wat zij doen,
ook hier hebben wij zelf veel kunnen van opsteken.
Een bezoek aan de ambassadeur van Gambia in Brussel heeft ons schooltje extra
glans gegeven, zij heeft ons alvast veel meegegeven en heeft ons belooft verder te
helpen en ons in contact te brengen bij de juiste personen.
De NGO SOS Kinderdorpen heeft alvast terug positief geantwoord, uiteraard gaan
we dit goed onderhouden, zo kan onze school rekenen op een goede ondersteuning.
Op de wereldagen in Stevoort 30 september en 1 oktober zijn we met ons project
weer aanwezig om de vooruitgang te laten zien aan iedereen. Uiteraard zijn jullie hier
van harte welkom, al vele jaren kunnen we rekenen op een flinke duid van deze
opbrengst. Je kunt ons hier mee steunen door een heerlijke tas koffie met gebak, of
een heerlijke maaltijd te nuttigen.
Zelf zijn we weer actief in de Grenslandhallen in Hasselt, op 6 oktober doen we de
toog met 15 personen bij het optrede van Umberto Tossi en op 25 november met 30
personen bij het zingpaleis, laat zeker weten of je wil mee helpen met één van deze
festiviteiten, stuur een mailtje of laat het weten aan iemand van onze leden.
Groeten het Stevoort nursery team.

