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Dag allemaal,
Eerst en vooral onze beste wensen voor het nieuwe jaar vanwege ons hele team.
Graag brengen wij nog wat nieuws over ons project, gelukkig is Jammeh-Kunda tot op heden gespaard
gebleven van het Corona virus, er is toch weer heel wat gebeurd in tussentijd.
Onze zoektocht naar een nieuwe hoofdleraar is afgerond. Meneer Kolley is sinds december aan de slag en
we hebben er een goed gevoel bij. Hij heeft al heel wat veranderingen doorgevoerd. De klassen starten
stipt om 9u, wat voorheen niet zo juist werd nageleefd, er werd zelfs al een oudernamiddag georganiseerd.
Hij heeft ook gevraagd naar
extra schooluniformen voor alle leerlingen, zodat ze steeds netjes naar school kunnen. Onze vaste leraar
Ebrima wilde namelijk een lerarenopleiding gaan volgen zodat hij les kan geven aan graad 4 en graad 5,
indien hij deze opleiding zal slagen kunnen we onze leerlingen van Jammeh-Kunda ook deze lesjaren geven
in eigen dorp.

Slecht nieuws heeft ons spijtig genoeg ook bereikt. Buba Sanyang een jongen van 15 is gestorven, hij was
van zijn paard gevallen en door interne kwetsuren na enkele dagen overleden. Vermoedelijk heeft hij niet
durven wat hem overkomen is (de val), omdat naar een ziekenhuis gaat veel geld kost.
Al onze ‘compounds’ (= verschillende gezinnen uit dezelfde familie afkomstig, die hun huizen op eenzelfde
stuk grond liggen) hebben allemaal een waterkraan gekregen. Ze zijn er erg blij en dankbaar! Voorheen
waren er in het dorp maar 3 waterpunten.
Elke waterkraan heeft ook een watermeter. Onze inwoners gaan vanaf nu een zeer kleine bijdragen
betalen voor het verbruik. Deze opbrengst gaat naar één verantwoordelijke uit het dorp. Als er in de
toekomst problemen komen aan de installatie kunnen zij zelf instaan voor de herstelkosten. Zo dragen wij
ook bij aan de zelfredzaamheid van de inwoners.
Ons dorpje werkt als eerste in de Nord-bank met watermeters. Het idee van de watermeters werd
uiteraard grondig besproken alle inwoners. Het wordt ook opgevolgd en begeleid door de firma Gam-solar
gevestigd in Gambia.
De werken aan de kiosk vorderen langzaam, eindelijk zijn de metalen spanten geplaatst en weldra volgen
de dakplaten. De vloertegels worden kortelings besteld.
Wij hebben met ons laaste containertransport ook 2 degelijke straatlampen met een ingebouwd
zonnepaneel meegestuurd. Deze zijn geïnstalleerd en uiteraard met groot gejuich onthaald.
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Onze boot om te gaan vissen is een 4-tal maanden geleden plots verdwenen (losgemaakt en in de rivier
weggedreven), net nu we ook hier een kleine micro-economie rond hadden opgestart. De daders werden
na enige tijd gevonden, in een naburig dorp. Onze burgemeester is gaan praten, maar geld voor een
nieuwe boot was er niet. Daarom werd er aan iemand met ervaring gevraagd om een boot uit een
boomstam te maken.

Het winkeltje met onze 2-dehands kleding draait goed. Onze compounds krijgen volgens belofte telkens
een gratis pakket met een 30-tal stuks. De rest wordt in het winkeltje verkocht, ook aan de naburige
dorpjes. Dit heeft ondertussen al ruim 650 euro opgebracht, wat voor hun uiteraard zeer veel geld is. Deze
centen zijn voor de gemeenschap en deze micro-economie draagt ook weer aan hun zelfredzaamheid,
Onze niet-geplande vlammetjes voor de warmste week, hebben ons op het einde van het jaar toch wel
héél veel centen opgebracht. Wij hadden door de Corana crisis geen extra inkomsten, maar de ruim 400
vlammetjes bezorgden ons een opbrengst van maar liefst 7400€.
Nieuw project: fietsen herstel opleiding
We willen proberen samen te werken met de technische school in Kerrewan (stadje 20km van ons dorpje),
bedoeling is om een 40-tal fietsen te bezorgen aan deze school waarvan 20 fietsen terug komen naar ons
dorpje. Fietsen worden daar voorzien van een degelijke fietsendrager, allemaal dezelfde kleur en wie weet
worden ze nog gegraveerd tegen diefstal. We zijn dus op zoek naar degelijke fietsen lieft mountenbike,
hopelijk kunnen jullie ons daar mee helpen en of deze info doorgeven.
Ook hebben velen geld overgeschreven op onze project rekening via de Koning Boudewijn stichting en zijn
we zeer trots op ons schoolplan. Er zijn ondertussen meer dan 120 verschillende sponsorouders die
maandelijks minstens 5 euro storten, niet vergeten de steun van de magneetjes verkoop en sinterklaas die
centjes bracht ipv een speelgoedje. Het geld dat we echt nodig hebben om onze lonen en het middagmaal
in Jammeh-Kunda te betalen. Een dikke dikke dank u wel!
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