Onze subsidieaanvraag aan de SWOS Hasselt van 2017 is goedgekeurd, nieuw was dit jaar dat
enkele projecten aanspraak konden maken op een extra subsidie als ze werkte rond
klimaatadeptatie. Ja hoor, deze werd ook succesvol ingediend.
Dat wil zeggen dat we met een gerust hart kunnen verder werken aan ons project.
Ook werd er dit jaar voor de eerste maal een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie, hier
moeten we nog even op wachten voor goedkeuring.

In augustus zijn ze in Jammeh-Kunda gestart aan de boring van water, dit is ondertussen gebeurd
er staat nu een watertoren met een reservoirs van 2000 liter en één watertap. Daar de firma
aanwezig was in ons dorpje hebben we dan ook meteen onderhandeld om in de vrouwentuin een
boring te doen, ook dit is gebeurd. Hier moet enkel
nog even gekeken worden welk systeem we willen
toepassen. Uiteraard met zonnepanelen om de
energie op te wekken; een bevloeiingssysteem of
met reservoirs.

We zijn net terug van een bezoek aan ons project, waar we verrast werden met de netheid van
onze school, er werd ons een brief overhandigd van VDC Village development community, een
vertegenwoordiging van het dorp m.a.w. In deze brief meldde zij volledig achter ons te staan en
hoe gelukkig ze zijn met de vooruitgang van hun dorp, ook de boring van een waterput in de
vrouwentuin werd zeer op prijs gesteld.

Een dag later hebben we dan samen gezeten met de VDC, we hebben onze plannen samen
besproken, de bouw van de keuken waar onze leerlingen een lunch krijgen in de pauze en
afwerking van de omheining rond de school, de inkompoort en 2 deuren moeten geplaatst worden
(sleept al een tijdje aan), de creatieve class (naaiatelier) gaan ze ook een laagje verf geven, en de
leiding voor de watertap in de keuken zal ook geplaatst worden.

De jongeren zijn een dag later ook met een delegatie bij ons geweest, zij zijn dol op voetballen en
zouden zo graag voor iedereen voetbalschoenen willen. We hebben gezegd ons best te doen
hiervoor, als dank hiervoor wilde zij de waterdarm ingraven die in de keuken nodig is, super!

In de kleuterklas hebben we een verlaagd plafond
gehangen, waardoor het wat koeler is en de ventilator nog
beter zijn werk doet. Vorig jaar waren er onderdelen
achtergebleven aan het depot van de container firma, voor
ons zeer jammer en onbegrijpelijk maar voor een Afrikaan
doodnormaal.
De papieren van onze schoolbus, na herhaaldelijk bij de
foundation van de overheid te praten zouden deze toch
gratis in orde gaan komen, geen verzekering en taks etc
scheelt ons toch heel wat. Het is mondeling toegezegd dus
we zijn in blijde verwachting.

Zaterdag 25 november gaan we ons in de Ethias arena met een 30-koppig team weer van onze
beste kan laten zien.
Wij hebben ons met de VZW ook ingeschreven bij de warmste week van Studio Brussel, bij deze
al enkele activiteiten waar we aan deelnemen ten voordelen hiervan.
Maandag 11december is er in zaal Steborg om 20U een lezing over Gambia georganiseerd door
Davidsfonds Stevoort, uiteraard allen van harte welkom.
10 december nemen we deel aan de kerstmarkt van het stookkot (jeneverstokerij) in de
Oppenstraat te Stevoort,
Vrijdag 22 december organiseert ‘T lokaal in Stevoort een speciale avond ten voordele van ons
project.

