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Nieuwsbrief 2; december 2018

Gambia verandert.
Langzaam maar zeker verandert Gambia. Toen we goed 20 jaar geleden voor het eerst naar Gambia gingen
was er slechts één verharde weg. Nou ja, verhard, het was de hobbelweg van het vliegveld naar de hotels aan
de kust. De weg zat vol grote gaten met af en toe een redelijk stukje verharde weg dat je asfalt zou kunnen
noemen.
Maar Gambia verandert steeds. Inmiddels zijn alle plaatsen met elkaar door asfaltwegen verbonden. Er
kwamen enkele stoplichten en verkeersborden. En nu met Amerikaans ogende routeborden. De eerste
rotonde was een oplossing voor een steeds drukker wordend kruispunt. En nu heeft men het al over een “fly
over” voor dat drukkere kruispunt. Tegenwoordig kun je al op je mobiele telefoon op Google maps zien
waar er een file staat in Gambia. Vroeger kostte het extra tijd om op tijd op het vliegveld te zijn omdat de
weg slecht was, nu omdat er files zijn. De ontwikkelingen gaan door. Met zijn positieve maar ook met zijn
negatieve aspecten.
Er wordt veel gebouwd, er komen hele woonwijken bij.
We hebben berichten vernomen dat de UN en de EU voornemens zijn om Gambia met ontwikkelingshulp te
steunen. De regering is voornemens om alle salarissen fors te verhogen. Helaas, zover is het nog lang niet.
Veel Gambianen zijn nog echt arm. Het leven in de dorpen is sober en de welvaart ligt er nog amper hoger
dan op het niveau van 20 jaar geleden. De inkomsten zijn wel wat gestegen, maar de kosten voor
levensonderhoud ook!
De werkgelegenheid is nauwelijks gegroeid. Er zijn wel visverwerkende bedrijven gekomen maar de zorgen
over de milieuverontreiniging door deze bedrijven zijn best groot. Actiegroepen als Green Peace hebben
hiervoor aandacht gevraagd.
Ontwikkelingen gaan gepaard met veranderingen. Wij hopen dat de nieuwe Gambiaanse regering de
middelen en de mogelijkheden krijgt om de welvaart in Gambia voor elke Gambiaan te realiseren.
Het onderwijs in Kololi.
In onze voorgaande nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de certificaatuitreiking door onze
voorzitter voor de geslaagde studenten van onze school in 2018. Inmiddels zijn de nieuwe leerlingen weer
begonnen aan het nieuwe schooljaar. Op dit moment heeft de school de praktische ondersteuning van 2
personen uit Ierland die als vrijwilliger 2 maanden de leerkrachten helpen bij het onderwijs.

Leerlingen in Kololi.

Rechts achteraan een Ierse vrijwilliger.
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We krijgen best veel aandacht voor het onderwijs in Gambia. Helaas kunnen we dat niet meer volledig gratis
doen door teruglopende ontvangsten. Op onze website hebben we daarom de volgende informatie geplaatst:
De school van de FAEG is in Kololi.
De school ligt aan de zandweg naast het winkelcentrum “The Village” in Kololi op een paar honderd meter vanaf de
hoofdweg. Het adres is: Kololi Nursery School near Rasta Garden.
Het onderwijs kan niet langer gratis gegeven worden. Ondanks zeer positieve reacties over het onderwijs is het
aantal sponsors in de loop der jaren teruggelopen. Daarom vraagt de Stichting nu aan sponsors die een leerling naar
de school willen sturen een minimale bijdrage van € 10,- per maand, ook in de vakantieperiodes. Dit is meer dan de
werkelijke kosten, maar hiermee sponsort men ook de leerlingen zonder sponsor en de school. Deze donaties
worden betaald aan de Stichting FAEG in Nederland. Een leerling met een sponsor wordt altijd aangenomen, ook als
het maximum aantal aanmeldingen voor een schooljaar overschreden wordt.
Het IBAN nummer van de FAEG is: NL 18 ABNA 047 49 74 219
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met info@faeg.nl
Contact in Gambia: hoofdonderwijzeres Marie Coker tel. 9981343 of 2385586 of onderwijzeres/secretaresse Joanna
Badji:99139686
Voor leerlingen die geen sponsor hebben is de bijdrage GMD 500,- per jaar, (bijna €9,-) te betalen aan de lokale
schoolleiding in Kololi.
De kosten voor computercursus bedragen GMD 1500 voor een cursus van 3 maanden. Per jaar draagt de Stichting
voor de 10 beste leerlingen GMD bij. De selectie van die leerlingen gebeurt door de lokale schoolleiding.
DUURZAAM GUNJUR GARDEN. Onze sponsors mogen trots zijn.
Gunjur Garden. Het valt niet mee om een project dat je in een ontwikkelingsland hebt opgestart zelfstandig te laten
draaien, ook niet in Gambia. Maar daar ziet het in Gunjur toch naar uit. De laatste financiële bijdrage voor Gunjur
Garden was voor de omheining. Die is op een plaats wel weer opnieuw beschadigd, maar dat kunnen ze nog wel
opknappen. De vrouwen hangen weer doeken over de omheining zodat de heerlijke verse groente aan het oog
onttrokken wordt van de runderen die langs de tuin wandelen.
De vroegere medewerker Lamin Touray werkt nu als onbezoldigd vrijwilliger in de tuin. Hij houdt het nursery house
bij, heeft diverse bananenbomen geplant en zo trekken ze in Gunjur gezamenlijk op. Recentelijk is de poort
vernieuwd en de problemen die ze eerder met de waterpomp hadden zijn inmiddels opgelost. Wij, sponsors en
bestuur, kunnen er samen trots op zijn dat deze tuin zelfstandig draait, zonder hulp van de Stichting. Het is een
duurzaam project.
Volgens Joanna doet Lamin veel in GG. De poort, de pomp en de toiletten zijn gerepareerd en betaald van het geld
dat de vrouwen betaald hebben voor de seedlings die Lamin gekweekt heeft in het nursery house. En Lamin sprayd
de bedjes van de vrouwen en zij betalen de kosten daarvoor. En volgens Joanna zorgen de vrouwen ervoor dat
iedereen de contributie betaald.
In december dit jaar was oud bestuurslid Erik samen met zijn vrouw in Gunjur Garden. Zij hadden een goede indruk
van de tuin en hebben enkele foto’s voor ons gemaakt. Alleen de vuilstort bij de weg naar de tuin is een bron van
ergernis. Dat kan waarschijnlijk alleen door de lokale overheid opgelost worden.
Onze secretaresse, Joanna Badji, gaat regelmatig als vrijwilliger naar Gunjur. Zij heeft haar hart nog daar liggen en de
juiste opleiding daarvoor genoten. Wij zullen de ontwikkelingen in Gunjur op afstand blijven volgen.
ABN : IBAN: NL18ABNA0474974219 www.faeg.nl ANBI nr. 806966518 Facebook: adult education the gambia

Aanplant nieuwe bananen.

Lamin Toury bij de poort van GG.

Erik met Lamin in het nursery house.
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DUURZAAMHEID Stichting Adult Education The Gambia.
Van de projecten die de Stichting in haar 20 jarig bestaan heeft uitgevoerd mogen we toch wel stellen dat
deze geslaagd en duurzaam zijn. Graag hadden we meer waterprojecten opgezet zoals in Kartong. Dat was
een mooi groot en dankbaar project. Gelukkig zijn er andere organisaties in Gambia actief die zich specifiek
met water bezighouden.
Het onderwijs loopt al vele jaren zonder al te veel bemoeienissen van het bestuur door. Er zitten drie
bekwame onderwijskrachten waarvan er een de leiding heeft, Mari Coker. Mari werkt al vele jaren voor de
Stichting en heeft haar sporen verdiend. Zij wordt gerespecteerd door de gemeenschap en haar leerlingen en
door het bestuur van de Stichting. Wij hopen en verwachten dat zij nog vele jaren onderwijs kan geven aan
de jongvolwassenen.
Binta is voor de Stichting een vertrouwde persoonlijkheid. Zij geeft al vele jaren les aan de eerste klas. Geen
gemakkelijke taak omdat zij leerlingen krijgt die al een beetje kunnen lezen en schrijven, maar ook
leerlingen die nog het alfabet moeten leren. In alle rust kweekt zij zelfvertrouwen bij de leerlingen. Velen
stromen door naar klas 2.
Joanna is relatief nieuw als onderwijskracht. Zij heeft tijdens haar opleiding aan de lokale
landbouwhogeschool ook een onderwijsbevoegdheid behaald. Joanna is tevens de secretaresse van de
Stichting. Zij stuurt de maandelijkse rapporten en financiële verslagen naar het bestuur in Nederland.
De zaken in Gambia lopen dus naar tevredenheid van het bestuur. Maar we moeten ook kijken naar de
organisatie in Nederland. Pogingen om het bestuur te verjongen hebben tot nog toe niet veel uit gehaald.
Van de oprichters van de Stichting zit er nog maar een in het bestuur en de meeste bestuursleden zijn of
gepensioneerd of dicht daarbij. Om de continuïteit te waarborgen denkt het bestuur aan een mogelijke
samenwerking met een van de vele organisaties die in Gambia aanwezig zijn. De penningmeester heeft al
eens een desktop research gedaan. Er zijn niet zoveel organisaties die aan onze wensen/eisen voor
samenwerking zouden voldoen. Het onderwerp is niet urgent, maar het houdt het bestuur wel bezig.

Bij deze willen wij onze sponsors hartelijk bedanken voor hun financiële en morele steun in het afgelopen
jaar. Wij wensen u het allerbeste toe. Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2019.
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