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Ja hoor, ook in Gambia moeten ze in hun kot blijven en zijn al de scholen in het land gesloten, dus
ook in Jammeh Kunda.
Tot op heden zijn er geen slachtoffers gevallen en zijn de besmettingen zeer beperkt, er waren 3
mensen opgenomen en ondertussen al 2 ontslagen .
Uiteraard willen we jullie graag op de hoogte houden van onze projecten.
Onze aanvraag voor de bouw van een kiosk in het centrum van Jammeh-Kunda werd door de
provincie Limburg in december goedgekeurd. De kiosk is bedoeld als een ontmoetingsplaats voor de
inwoners van Jammeh Kunda. Daarbij hoort ook een kleine onbemande medische post, een frigo
voor koud water, een oplaadstation voor batterijen en mobiele telefoons, … De kiosk heeft ook een
grote overdekking zodat er de verkoop van 2de hands kleding en schoenen kan gebeuren.
Uiteraard draait dit allemaal op zonne-energie en batterijen.
Extra voorzien we ook een 4 tal degelijke lichtpunten om eindelijk verlichting te hebben voor een
groot deel van Jammeh Kunda.
Het bouwen van deze kiosk hebben we, voor de eerste keer, volledig toevertrouwd aan het
dorpscomité. Zij hebben hiervoor van ons een budget gekregen en de nodige informatie. Wij volgen
op en adviseren via sociale media.

Een tijdje geleden is er nog een bijeenkomst geweest van de nursery scholen in de regio. Onze school
heeft er ook aan deelgenomen. Het was de eerste keer dat onze kinderen mee konden op een
verplaatsing. Let op hoe de kinderen rondkijken vanuit het busje!

Door de corona crisis worden ook in Gambia
de verplaatsingen tot een minimum beperkt.
Zo is er nu tijd om wat extra taken te doen. Zo
werd de ingang van de schoolmuur
gepleisterd en voorzien van schilderwerk. De
leraren hebben het alfabet erop gezet.

Onze Bantaba (grote overdekte ontmoetingsplaats) en de 3 nieuwe toiletten zijn ondertussen
voorzien van vloertegels en de toiletten ook van wandtegels. De gemetste zitbanken in de Bantaba
zullen binnenkort ook worden betegeld.

Van de sluiting van de school werd, door ons kookpersoneel, gebruikgemaakt om de keuken een
grondige schoonmaakbeurt te geven.

Wij, met ons team in Stevoort, hebben ook niet stilgezeten.
Zo zijn wij gestart met de procedure om onze werking in Gambia te laten erkennen als Charityorganisatie. Dit werd ons aangeraden omdat, eens wij erkend zijn door de Gambiaanse overheid, dit
de erkenning van de school zal vergemakkelijken.
Ook overwegen wij, om kort aan de school, enkele ‘lodges’ (huisjes) te laten bouwen, zodat
bezoekers én vrijwilligers op een comfortabelere manier kunnen blijven logeren. Wordt vervolgd!

