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In november trokken 4 leden van onze vzw weer richting Jammeh Kunda. Er werden 
heel wat werken uitgevoerd. Zo hebben we samen met de inwoners de nieuwe 
schommels geplaatst. Deze werden gesponsord door de leerlingen van de 
basisschool Stevoort, iedere klas heeft nu zijn eigen schommel. 
 

  
Wij zijn trots op onze keuken, er zijn extra 
inox kasten, zodat alles degelijk kan worden 
opgeborgen. Er wordt nu ook volledig 
gekookt op gas, zo dragen zij ook beetje bij 
beetje hun steentje bij aan een beter klimaat, 
voorheen gebeurde alles met hout. 
 
 
 
 
Zeker de vermelding waard is de werking van de micro-economie in het dorp. Zo is 
er de afspraak gemaakt dat elke familie maandelijks een bijdrage doet voor het 
onderhoud van de watervoorziening, die wij vorig jaar gerenoveerd hebben met 
nieuwe zonnepanelen en een nieuwe pomp.  
 
Na het uitdelen van de schoenen, die door 
de leerlingen van de lagere school 
Stevoort werden verzameld, wordt er nu 
gestart met de verkoop van kleding. Els, 
die voor 4 maanden aanwezig is in het 
dorp, gaat hen helpen met de opstart van 
het winkeltje. Ipv van alle kleding telkens 
uit te delen willen we verder werken aan 
een kleinschalige micro-economie, dit 
hoofdzakelijk om hen te leren centen te 
creëren voor hun eigen onderhoud en van 
oa de school. Elke familie krijgt wel nog 
een zak voorgesorteerde kleding gratis. 
Extra kleding kunnen ze dus bij aankopen. 
We hebben met degelijke rekken een ruimte ingericht waar ze deze verkoop kunnen 
starten. 
 
 
Ons nieuw project, wat we dankzij subsidie van de provincie gaan proberen te 
verwezenlijken, is de bouw van een kiosk in het centrum van het dorp. Dit is een 
overdekt gebouwtje voorzien van zonnepanelen, een frigo voor koud water, 
elektriciteit voor een oplaadpunt, ruimte voor een eerste hulp post (EHBO) en 
ontmoetingsplaats.  
Voor het eerst willen we de realisatie in handen geven van de inwoners. 



We hebben ook alle gereedschappen van 
wijlen Paul Lammens (uit Sterrebos) 
verscheept, waardoor er nu een heus 
gereedschapsatelier aanwezig is. Ook is er 
een stroomgenerator en kleine machines 
waardoor het veel makkelijker is om 
reparaties uit te voeren. 
 
 
 
 
 

 
De buitenzijde van de school werd 
voorzien van een nieuwe laag verf, 
evenals onze schoolbadge op de 
muur. 
 
Verder gaan we op het schoolterrein 
onze bantaba ( ontmoetingsplaats) 
voorzien van gemetste banken en 
vloertegels en zullen we het nieuwe 
toiletgebouw afwerken.  
 

 
 
Er werd een bezoek gebracht aan de scholen waar onze eerste 6 leerlingen naar het 
college gaan. De directeurs gaven ons een uitgebreide rondleiding. De prijs voor een 
gans schooljaar bedraagt ongeveer 175€, wij gaan in deze kosten moeten tussen 
komen. De ouders kunnen dit financieel niet alleen dragen, waardoor de kans groot 
is dat de 6 jongeren het college niet kunnen afmaken. 
 
Onze medewerking aan de warmste week met onze actie “dinner for life” bracht 
dankzij de talrijke aanwezigen en sponsors 2000€ op. Waarvoor onze dank! 
 



 
  
 


