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Jaarverslag 2021 

 

Het jaar 2021, is een bijzonder kort verslag. Helaas hebben wij weinig kunnen doen, voor de mensen 

in Gambia door de pandemie. 

Sutusinjang 
Gelukkig hebben nog wel wat kunnen betekenen voor de school. Er zijn wat extra schoolspullen 

gebracht door mr. Camara op de school. Een andere bijkomstigheid is dat de school inmiddels zo 

groot is dat zij zichzelf goed kunnen onderhouden met de ondersteuning van de regering. 

Sinchu Alhagie en Tawuto 
Beide scholen hebben de nodige schoolspullen ontvangen via Marloes onze coördinator.  

Dit hebben we drie keer gedaan dit jaar. Naast de school spullen heeft Tawuto ook twee keer enkele 

rijst balen ontvangen voor de schoolkinderen. 

Ook de contactpersoon van de Sutu Sinjang school heeft 2x een baal rijst ontvangen voor de 

dorpsgemeenschap voor de ondersteuning van de school. 

In het voorjaar hebben via onze vaste aannemer het dak laten repareren van de Sinchu Alhagie 

school door de storm was een deel van het dak beschadigd. Door snel ingrijpen van Marloes en Fatou 

hebben we erger kunnen voorkomen. 

Overige hulpverlening 
Door de pandemie was het niet meer mogelijk om nog verantwoord naar Gambia te gaan. Wel hebben 

we veel 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 wel wat vaker en meer hulpgoederen naar Gambia kunnen sturen. Met kinderkleding en 

ook veel kinderschoenen, omdat daar juist om gevraagd werd. 

Ook het afgelopen jaar is de ALV grotendeels digitaal verlopen.  Daarin hebben we wel besloten dat 

2022 het laatste jaar is voor de vereniging.  

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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