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Graag brengen wij jullie wat nieuws over de Stevoort nursery school in Gambia.
Zoals we al meldden wordt er sinds eind december een middagmaal aangeboden aan onze studenten. Vrijdag is
er in Gambia een halve dag school dan krijgen de kinderen pancakes, te vergelijken met een oliebol of smoutebol
van bij ons.

De banken waar er aan gegeten wordt zijn onlangs ook volledig betegeld.

Er werd aan de achterzijde van de creatieve klas een verlengstuk aan het dak gemaakt, nu is er ook een ruime
plaats om materialen veilig op te bergen.

In de klassen gaat alles zijn gang, er wordt ook al wel eens lesgegeven via een laptop met wat filmmateriaal. In
Gambia wordt er veel al zingend aangeleerd aan de studenten.
Bij een bezoek aan de premium school in Banni kregen we lovende woorden van de schooldirecteur, de
studenten van onze school doen het schitterend, zij draaien super goed mee en zitten zelfs met de besten vooraan.
Reden is ook dat in het dorp Banni geen lagere( kleuter)school is.

Ook werden er in het centrum van ons dorpje Jammeh-Kunda 3 zonnepanelen geplaatst, zo kunnen de
dorpsbewoners zelf ook genieten van elektriciteit en kunnen ze hun mobieltje opladen.

Voor de toekomst zouden we graag hiervoor een aanvraag doen aan de stad om een kleine overdekking te maken
waar dan een degelijk oplaadstation aanwezig is voor allerlei, zelfs met een frigo een een afgesloten ruimte waar
ook klein medisch materiaal aanwezig is .
In de groentetuin werd onlangs de waterpomp voorzien van een heuse watertoren met 2 vaten van telkens 3000
liter. Nu kan er al in de vroege ochtend gestart worden met water te geven en moeten ze niet wachten tot de zon
sterk genoeg is, die via de zonnepanelen de kracht geeft aan de waterpomp. De vrouwen zijn hier uitermate
gelukkig mee, voorheen moesten zij het water opscheppen uit putten in de grond.

In de basisschool in Stevoort zijn we wat meer uitleg gaan geven over hun zusterschooltje in Jammeh-kunda. In
de klassen werd er zeer aandachtig geluisterd en er wordt nu ingezameld en gespaard .

Nu zondag 14 april staan we ook op de lammetjes kijkdag waar we wat meer info over ons project geven aan de
bezoekers .
Op zondag 23 juni nemen we ook weer deel aan Amuse in Kiewit.
Ondertussen wordt er ook gewerkt aan een website die we willen maken met Stevoort&Jammeh-Kunda Vzw.
Vriendelijke groeten het Stevoort&Jammeh-Kunda team.

