Nieuwsbrief Maart 2018
We hebben de 2de week van februari weer een bezoek gebracht aan Jammeh-Kunda.
Al de opdrachten die we in november gegeven hadden aan onze mensen ter plaatse zijn
uitgevoerd, de ruwbouw van de keuken is voltooid , de metalen dakspanten staan klaar om
geplaatst te worden.

Onze schoolomheining is ook volledig
klaar, de deuren en de grote schoolpoort
werken prima het schoolterrein kan nu
degelijk afgesloten worden.

Bij aankomst werden weer hartelijk onthaald met o.a.een mooie zelfgeschreven tekst van
enkele leerlingen van de 3de klas, zelf geschreven en voorgelezen! Uiteraard zijn we hier trots
op, Dit is wat ons doel moet zijn onze leerlingen degelijk leren lezen en schrijven.

De materialen die we in november hebben verscheept waren net gearriveerd. Hier was voor
ieder gezin een grote sporttas vol met kleding bij. Voor de jonge gasten waren er de voetbal
uitrustingen en de voetbalschoenen, die hadden we hen beloofd in ruil moesten zij de stenen
voor de keuken maken wat ze ook hebben gedaan .

Na jaren gewerkt te hebben aan de school gaan
we nu ook wat doen voor onze dorpsbewoners.
Een eerste gedeelte van de vrouwentuin met een
oppervakte van 200 bij 200 meter gaan we
voorzien van water.
We gaan werken met druppeldarmen dit systeem
is in Gambia nog niet zo gekend.

De firma Gam-Solar die de werken gaat voorbereiden
en zeer actief is in Gambia wil ons project zelfs mee
opnemen in hun dossier voor het Green Climate Fund
van de VN. https://www.greenclimate.fund/-/gcf-unenvironment-launch-project-to-fortify-the-gambiaagainst-droughtsfloods?inheritRedirect=true&redirect=%2Fhome).

De tuinen zouden ook moeten voorzien
worden van een omheining omdat de
koeien en geiten nog steeds in het wild
rondlopen en als deze de mooie groene
tuinen in het vizier krijgen is héél de oogst
naar de vaantjes. We hebben dan ook
meteen een deel van een tuin voorzien van
een elektrische omheining ( met dank aan
de firma Gallager) om te testen of we de
dieren hiermee uit de tuinen kunnen
houden.

Samen met de VDC (village development Committee) werden er afspraken gemaakt rond de
uitbating van de schoolkeuken. Wij hopen kortelings de nodige keukenuitrusting naar Gambia
te kunnen verschepen.

Op 24 maart bemannen we met 30 personen weer een grote toog tijden het Schlagerfestival in
Hasselt om wat extra finnanciele middelen binnen te krijgen. Heb jij zin om bij een volgende
activiteit ook eens de handen uit de mouwen te steken. Laat het ons dan weten!

