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Ook in Jammeh-Kunda nadert de grote vakantie.
De examen voor klas 3 zijn net achter de rug ,15 juli kennen we de geslaagde
die naar de premium school in Bani kunnen gaan.

Onze leerlingen hebben ondertussen ook wat les gekregen over de soorten
bomen, ze hebben kleine zaaidjes geplant,
Mango en Cashew bomen, met resultaat!

De voorbije maanden werd de overdekte ruimte verder afgewerkt , de
dakspanten en de dakplaten werden geplaatst, nu nog de vaste zitbanken en
dan is er een degelijke ruimte met schaduw, en een beschutting tegen de
regen.

Onze leraren zijn gestart aan hun computer lessen ,3 maanden lang krijgen ze
prive les in de weekends. De volgende stap is dat zij dan avondles gaan geven
aan de studenden van de premiem school, hiervoor zijn we nog op zoek naar
laptops, wie kan ons helpen hiermee?

Er wordt momenteel gestart met de bouw voor 3 toiletten.Deze staan net
buiten de schoolmuur, de bestaande opening die voorzien was in de
schoolmuur komt dan rechtstreeks uit op de gang van de toiletten.Die gaan we
ook volledig betegelen ,zo kunnen deze dan ook degelijk onderhouden worden.

Ondertussen hebben wij ook niet stilgezeten, enkelen activiteiten in de Ethias
arena met oa. 3 slagerfestivals heeft ons weer een aardige duid opgebracht.
Ook waren wij terug op Amuse in Kiewit-Hasselt waar we 465 hapjes
verkochten tvv van Jammeh-Kunda. Wij zijn ook weer aangemeld bij “de
warmste week” (Studio Brussel), ga jij dit jaar ergens aan deelnemen, vergeet
dan zeker niet je aan te melden voor ons project.
Wij hebben in de vrije
basisschool van Stevoort een
uitgebreide toelichting
gegeven over ons project ,
waarop de leerlingen wat les
kregen over ontwikkelinghulp
op hun beurt verzamelde zij
meer dan 300paar schoenen
in, daar bovenop mochten we
nog 1800€ steun ontvangen
wat de kinderen bij elkaar
spaarden, DIKKE dankuwel.
Met deze som willen wij
nieuwe speeltuigen kopen
voor op de speelplaatst.

Bij de VDAB werden materialen weg geschonken, tafels stoelen en rekken
hebben we daar gekregen. Eind juli gaan wij weer inpakken ,degelijke kleding
en schoenen zijn welkom ,deze gaan we dan weer verschepen samen met
enkele fietsen . Half juli maken we houten boxen waar we alle spullen kunnen
in opbergen om te verschepen richting Gambia.

