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Het jaar 2019 stond in het teken van de Warmlopers. Zij hadden zich ten doel gesteld om Gambia te 
helpen. Door voor en tijdens de halve Marathon van Zwolle zoveel mogelijk sponsorgelden binnen te 
halen voor twee projecten in Gambia. Het eerste project was van de Stichting 4Gambia, voor het 
bouwen van een kliniek. Het tweede project was voor onze vereniging, de renovatie van de 
toiletgebouwen in Sutusinjang.  Het is van grote klasse wat zij, “de Warmlopers” hebben 
gepresenteerd. In totaal hebben ze meer dan € 10.000 opgehaald voor de beide projecten. Van de  
€ 5.200 die wij ontvingen, konden wij onze wens, het renoveren van de 12 toiletten ingang zetten.  
We bedanken, namens de vele kinderen in Gambia, de Warmlopers daar hartelijk voor. Maar zoals 
wij altijd zeggen,  met elk bedrag groot of klein, daar zijn wij blij mee. Dus ook van zij die ons dit jaar 
weer een warm hart hebben toegedragen in de vorm van een donatie, bedanken wij hier ten volle 
voor. 
 
Om u een indruk te geven van wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd, willen we daar in 
chronologische volgorde doorheen lopen.  
 
Tijdens een hardloopwedstrijd van de Warmlopers hebben we pannenkoeken en appeltaartjes 
gebakken voor de deelnemers. Het weer zat die dag niet mee, maar we hebben wel veel goodwill 
gekweekt en goed kunnen uitleggen wat onze projecten in Gambia inhouden. 
 
In maart zijn er weer diverse bananen dozen gestuurd naar Gambia. Vooral met kleding voor de 
kinderen tot 8 jaar. Daar is zeker op de scholen behoefte aan. 
 
Ook zijn we in mei-juni naar Gambia geweest ter voor bereiding van de renovatie van de toiletten in 
Sutusinjang. Maar ook om de scholen te ondersteunen met allerlei lesmateriaal, wat ze altijd hard 
nodig hebben. 
Op Tawuto school zijn de tafels en stoelen weer gerepareerd. In samenwerking met Stichting Twente 
Dakar hebben we daar drie waterfilters neer kunnen zetten. Het water komt daar uit de waterput en 
is niet altijd even schoon. Door gebruik te maken van waterfilters ontdoe je het van het ergste vuil. 
Gelukkig heeft de school ook een begin kunnen maken met het starten van een kleine maaltijd voor 
de kinderen. Hierdoor is het aantal kinderen, dat nu naar school komt gegroeid tot 135 kinderen 
verdeeld over vier klassen. Ter ondersteuning hiervan hebben we een baal rijst gekocht voor de 
school. 
 
Bij de Sinchu school hebben we een regeling getroffen voor de waterrekening. Deze werd voorheen 
bij ons ingediend en betaald. Maar gezien de omvang van de school, nu met 12 klassen van de 
basisschool erbij, loopt dit flink op. Omdat wij in onze doelstelling hebben opgenomen, alleen voor 
de nursery te zorgen. Deze worden namelijk niet ondersteund door de regering en de basisscholen 
(kinderen van + 7 jaar) wel. Nu betalen we vooruit een vast bedrag bij het waterleidingbedrijf, 
berekend vanuit het gemiddelde van de afgelopen jaren. Ook hier hebben we het lesmateriaal 
aangevuld, volgens een door hen opgesteld wensenlijstje. 
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In Sutusinjang hebben we met de diverse mensen van het schoolbestuur overleg gehad, over de 
renovatie van de toiletten. Met onze voorstellen en wat hun wensen hierin waren. Een bijkomende 
vraag was, een slaapruimte voor enkele leerkrachten.  
 
Deze vraag was ons al eerdere gesteld door de directeur van de onderwijsinspectie van Gambia, toen 
we daar op bezoek waren. Het punt is, dat er een te kort is aan leerkrachten die les willen geven in 
het achterland. Door slaapplaatsen te creëren, kunnen de leerkrachten overnachten en hoeven ze 
niet steeds heen en weer te reizen. Ook vervullen in de veiligheid van de school buiten de 
schooluren. 
Door gezamenlijk te meten en de eerste tekeningen te maken, werd het een en ander duidelijk voor 
iedereen. Na het achterlaten van lesmateriaal, met diverse extra spullen als bekers en emmers voor 
de kinderen hebben we Sutusinjang weer achter ons gelaten. 
 
Terug in Nederland was in juni direct de halve Marathon in Zwolle ter ondersteuning en 
aanmoediging hebben we daar aan de lopers bananen staan uitdelen. Een week later werd het 
bedrag bekend gemaakt. Tijdens een gezellig avond werd ons het bedrag symbolisch overhandigd. 
 
In de daaropvolgende maanden hebben we regelmatig contact gehad met Gambia om alles voor te 
bereiden zodat tijdens de Kerstvakantie de renovatie en de verbouwing kon starten. 
 
Tussen alle handelingen door zijn er nog tweemaal verschillende dozen naar Gambia verstuurd. 
 
Moet wel gezegd worden dat we dit niet allemaal hadden kunnen doen zonder de diverse sponsoren 
die ons hebben ondersteund het afgelopen jaar. 
 
Zoals altijd plaatsen we op de site onze financiële jaar cijfers wat betreft inkomende en uitgaande 
gelden van 2019 geplaatst. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Debbie, Joke, Gerhard, Cees en Fred  
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