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Bij ons bezoek in Februari hebben we weer wat werken kunnen realiseren voor ons schooltje,
zo hebben we plafon ventilatoren geplaatst in elk klaslokaal en in ons creatief class.
De omheining rond de school is nu ook helemaal
uitgevoerd enkel nog de inkom poort moet geplaatst worden .
De verblijfplaats voor de bezoekers is nu ook volledig afgewerkt , we hebben er waterleiding aangebracht en er is nu een ruimte waar je toch een
beetje afgezonderd je kunt wassen met een geinproviseerde douche . Er is ook een toitoi geplaatst.
Op de speelplaats werd ook de waterkraan verplaats en de nodige beveiligde muurtjes rond het
aftappunt, voor de creatief class werd het laag
muurtje betegeld, waar de kinderen dan kunnen
op zitten.

We hebben er ook voor gezorgd dat de kleuters hun
lokaaltje stoelen en banken kregen. het lokaaltje is
nu mooi fleurig opgefrist.

We hebben ook een groot deel zaden aangekocht
van betere kwaliteit, voor de bewoners hun tuinen.
omwille dat zij met zaden werkten van goedkope kwaliteit
en hierdoor hadden ze vaak veel sneller ziektes in hun
groenten. De centen hiervoor was een extraatje vanuit
Stevoort, die we goed moesten besteden en hiermee
hebben we veel inwoners van Jammeh-Kunda kunnen
plezieren.

Onze leraar in opleiding Ebrimma gaat eind april afgestudeerd zijn, na een opleiding van 3 jaar
hebben we er een gediplomeerde leraar bij.

In het naaiatelier gaan ze nog verder met de opleiding
kleding maken aan onze plaatselijke inwoners, ook hebben we fietstassen laten maken en gaan hier binnenkort
mee uitpakken op Amuse op 11 juni op het domein Kiewit
ste Hasselt.

We hebben een gesprek gehad met de minister van
toerisme en zijn medewerkers wat uiteraard een vruchtbaar gesprek was ivm ons schooltje, de medewerkers
stelten ons hun idee voor , via een zonnepaneel wordt er
water op gepompt uit een waterput,www.greenvisioninternattional.gm

Ook hebben we een bezoek gedaan aan SOS Kinderdorpen , we hebben daar een lang maar vruchtbaar gesprek gehad met de directrice en medewerkers, zij was
alvast zeer tevreden over ons project, we willen samen
werken met SOS Kinderdorpen Gambia , onze leraren
kunnen zich hier dan verbeteren in opleidingen. Uiteraard vragen zij ook hier voor een eenmalige steun
Wij zijn vanaf maar dan ook een VZW genoemd naar
Stevoort&Jammeh-Kunda, hierdoor zijn er voor ons dan
ook wat meer mogelijkheden, zo kunnen we dan ook
gaan werken voor VZW sportpaleis we hebben ondertussen al 4 activiteiten achter de rug met telkens toch wel
een 20 tal personen die ons komen helpen bij de uitbating van een toog.

We zitten nu met het idee om een keuken te bouwen aan het schooltje, in Gambia krijgen de kinderen een lunch als de school gedaan is in de meeste scholen is die zo, vandaar dat we hier een
aanvraag gaan doen voor subsidie SWOS Hasselt, Er is ook nieuw dit jaar dat er een subsidie is

als werkt rond klimaat adaptatie, hier willen we een aanvraag doen om een waterput werkend via
zonne-energie voor ons schooltje.

