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Jaarverslag 2020 

 

Het jaar 2020 was goed begonnen voor de vereniging, met de werkzaamheden in Sutusinjang. Maar 

helaas, medio maart werd alles anders in de wereld, zoals we allemaal hebben kunnen ervaren. 

Dit heeft ook voor de vereniging, het jaar ingrijpend veranderd. 

Sutusinjang  
In Sutusinjang hebben we met de aannemer, vanuit de opbrengsten van de sponsorloop van de 

Warmlopers, het toilet gebouw in zijn geheel kunnen opknappen. Tevens is er een slaapverblijf voor 

de leerkrachten en ter beveiliging, gebouwd. 

Dit is naar tevredenheid verlopen. We hebben ter plaatse in januari, februari zelf veel ondersteunend 

werk kunnen verrichten.  

Om niet direct afhankelijk te zijn van een taxi of ander vervoermiddel, hebben we voor 10 dagen een 

autootje gehuurd. Dat was ideaal. 

Hierdoor konden we zelf veel inkopen doen, wat de werkzaamheden alleen maar versnelden. En ook 

konden we zo de kosten in de hand houden. Zoals, zelf hout inkopen en direct op maat te (laten) 

zagen. Cementzakken ophalen, loodgietersmateriaal inkopen en de tegels uitzoeken. Daarnaast 

hebben we drie mooie kasten kunnen maken voor in het nieuwe slaapverblijf. 

Het toiletgebouw is keurig gerenoveerd. Grotendeels is alles nu ook overdekt en betegeld. Er zijn 

vaste wasbakken gemetseld, zodat ze de handen (en voeten) kunnen wassen na het gebruik van het 

toilet. De toiletten zijn voorzien van zogenaamde Franse hurktoiletten. Deze zijn ook beter schoon te 

houden, dan de oude betonnen driehoeken. Dus een super verbetering.  

Wat betreft het slaapgebouw. Deze hebben we tussen twee schoolgebouwen in laten plaatsen. Dat 

scheelde het plaatsen van twee buitenmuren. We hebben drie slaapkamers en een geheel betegelde 

toilet/doucheruimte kunnen realiseren. Vanuit deze locatie is er ook overzicht op het terrein, wat de 

veiligheid weer ten goede komt.  

Sinchu Alhagie en Tawuto 
Bij de andere twee scholen hebben we de nodige schoolspullen gebracht en op de Sinchu Alhagie 

school, ook nog de schommels gerepareerd. 

Om de scholen is ondersteunen hebben we extra geld overgemaakt, waardoor de scholen wel hun 

lesmateriaal konden ontvangen via onze coördinator. Ook hebben we de Tawuto school ondersteund 

met balen rijst voor de kinderen. zodat deze toch minimaal 1 maaltijd op school konden nuttigen. 
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Overige hulpverlening 
Door de pandemie was het niet meer mogelijk om nog verantwoord naar Gambia te gaan. Wel hebben 

we wekelijks contact met o.a. de schoolleiding en onze coördinator in Gambia. Gelukkig is de uitbraak 

van het virus in Gambia niet zo hevig als hier bij ons, al weet je nooit wat er in het achterland werkelijk 

gebeurd. 

We hebben vaker en meer hulpgoederen naar Gambia kunnen sturen. Met kinderkleding en ook veel 

kinderschoenen, omdat daar juist daarom gevraagd was. 

Van hieruit konden we niet veel voor ze doen in het kader van de corona. Zoals sturen van 

ontsmettingsmiddelen en medische mondkapjes of handschoenen, waar tijdens de eerste golf heel 

veel om werd verzocht door onze contacten binnen de medische hulpposten. Gelukkig hebben we 

begrepen, dat er later toch vanuit de regering spullen werden verstrekt. 

Als je meer wilt lezen over de verbouwing in Sutusinjang, er is een uitgebreid verslag met foto’s op de 

website en facebook. 

Daar vindt u ook het verslag van de ALV, welke grotendeels digitaal is verlopen.  Het financieel 

verslag zal na goedkeuring van de boekhouder, ook op de site worden geplaatst. 

Met vriendelijke groet, 

Debbie, Joke, Gerhard, Cees en Fred  
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