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GLIMLACH

Tĳdens de jaarwisseling 2016-2017 kwamen Jacco en Mark voor
de allereerste keer in aanraking met The Gambia (officieel:
Republiek The Gambia). Nooit eerder geweest! Zĳ kwamen hier
niet zomaar terecht, maar waren hier voor het
huwelĳksjubileum van Mark zĳn ouders. 

Tĳdens deze reis ontstond het initiatief om een excursie te
maken, Geen georganiseerde excursie met de touroperator,
maar gewoon met elkaar op ontdekking in The Gambia onder
leiding van een lokale 'groene' taxichauffeur. De excursie
leidden hen naar mooie plekken en zo kwamen zĳ ook bĳ een
kleuterschool.

Bĳ aankomst bĳ de kleuterschool, werden zĳ met liefde en
warmte van de vele kinderen ontvangen. Echter was de situatie
ontzettend schrĳnend. De school verkeerde in een
erbarmelĳke situatie, gaten in de muur, een plank als
krĳtbord, bankjes als bureau en stoeltje, elektriciteitsdraden
vlak boven de hoofden van de kinderen, een gat in de grond als
toiletje en ga zo maar door...

Mark en Jacco besloten, zonder ooit met elkaar erover
gesproken te hebben, dat zĳ hier iets aan wilden gaan doen.
Hoe? Waarom? Wanneer? En wat is er de afgelopen 4 jaar
gebeurt? Dat lees je in dit magazine.

Het magazine dat wordt uitgebracht door Smiling Child of The
Gambia, speciaal voor het 4-jarig jubileum van de stichting.

Een kans op een betere toekomst
S M I L I N G  C H I L D  O F  T H E  G A M B I A

I E D E R  K I N D  M O E T  K U N N E N  L E R E N
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Missie:
Stichting Smiling Child of The Gambia steunt en stimuleert (kansarme) kinderen voor beter primair
onderwĳs, zodat zĳ een kans krĳgen op een betere toekomst. Daarbĳ is het voor de stichting
essentieel om te zorgen voor een hygiënische en veilige schoolomgeving.

Doel:
De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van donaties ten behoeve van financiële,
alsmede materiële ondersteuning aan lokale scholen gelegen in The Gambia gericht op primair
onderwĳs zonder winstoogmerk.

Ieder kind moet kunnen leren,
met een glimlach!
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Waar ga je beginnen? Eenmaal alle documenten rond
gaat het echte werk beginnen, het selecteren van de
kleuterschool, waarbĳ wĳ tevens het juiste gevoel
hebben en de juiste afspraken kunnen maken.

Aanvankelĳk zou het de school zĳn, waar het allemaal
tĳdens de jaarwisseling 2016-2017 begon. Helaas bleek
dit in juni 2017 niet de juiste keuze. De eigenaar van de
school en het land wilden niet overeenkomen met ons.

We kwamen in contact met een andere stichting en zĳ
maakten ons wegwĳs in de oprichting van hun
stichting. Er kwam veel bĳ kĳken en helaas was onze
reis in juni 2017 te kort om meteen door te pakken.

Het juiste contact? In augustus 2017 kwamen wĳ via
onze lokale contactpersoon in aanraking met Rosy
Apple Noël Baker Nursery School. Zou de landeigenaar
hier wel bereidt zĳn om met ons afspraken te maken?

Na het vormen van een bestuur, bestaande uit Erwin
Fennema (Penningmeester), Mark Leeuwis
(Voorzitter) en Jacco Verschoor (Secretaris), hadden
we in rap tempo de documenten rond. De officiële
inschrĳving bĳ de KVK dateert van 4 april 2017 met
een officiële ANBI-status.

De oprichting
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E R W I N  F E N N E M A

W O O N P L A A T S :  H A R D I N X V E L D - G I E S S E N D A M

Uit welke persoonlĳke doelstellingen ben jĳ
betrokken bĳ de stichting?
Erwin: Geen specifieke doelstelling. Ik vind het mooi
om iets te kunnen betekenen voor de samenleving.

Wat is je affiniteit met The Gambia of met kinderen
in armoede?
Erwin: Eerlĳk gezegd heb ik in basis niet veel
affiniteit met kinderen in armoede of met The
Gambia. Nu ik dit schrĳf schrik ik hier uiteraard van.
Dat komt voort omdat het "ver van je bed" is en je niet
dagelĳks wordt geconfronteerd met de slechte
omstandigheden die daar zĳn. Zeker gezien de
welvaart die bestaat in onze westelĳke samenleving.
Dit is ook reden waarom ik destĳds het initiatief van
Mark en Jacco ben gaan ondersteunen als
penningmeester.

Wat hoop je dat de stichting in de toekomst zal
bereiken?
Erwin: Ik hoop dat de stichting een stuk van de
armoede in The Gambia kan wegnemen en kan
zorgdragen voor een deugdelĳke opleiding van de
kinderen, zodat zĳ meer perspectief krĳgen op een
leven zonder armoede.

Onze penningmeester

Waarom ben je penningmeester voor onze
stichting?
Erwin: Dit om de stichting te ondersteunen op
financieel en fiscaal vlak en jaarlĳks de geldstromen
te controleren. Daarnaast maken wĳ vanuit FIDURO
de jaarrekening gratis op zodat de stichting
hiervoor jaarlĳks geen kosten hoeft te maken.

2017: Erwin krĳgt de donatie overhandigd door Hans van Leeuwen, een van de eerste acties voor onze stichting door Eetcafé Achter de Kerk, Gorinchem
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Het is goed! De landeigenaar verzekerde ons dat alles
wat wĳ wilden goed is. Hĳ garandeerde ons de
vrĳheid om de school verder te ontwikkelen. Dit alles
verliep nog met Whatsapp, dus onzeker kon het ook
nog zĳn. Echter toen de landeigenaar zelf veelvuldig
in contact bleef kregen wĳ een goed gevoel van
vertrouwen.

We gaan beginnen! Zo besloten Mark en Jacco te
beginnen met kleine ontwikkelingen. Dus in
september 2017 plaatsten wĳ de ramen. Na het zien
van de foto's, een nette factuur en de communicatie
met Schoolhoofd Yusupha, besloten we nog een actie
te doen. Het leggen van plavuizen op de zandvloer.
Ook dit project rondde zich al snel succesvol af. Dat
gaf ons enorm veel vertrouwen! 

Oktober 2017. Eindelĳk konden we afreizen naar The
Gambia en persoonlĳk kennismaken met Amadou
(landeigenaar) en schoolhoofd (Yusupha). Wederom
werden we ontzettend warm ontvangen. De afspraken
werden officieel overeengekomen en het voelde goed! 
Zo raakten we al snel verliefd op de kinderen en
begonnen wĳ aan een ongekend bĳzonder en liefdevol
avontuur.  Wĳ besloten te starten met het volledig
renoveren van de kleuterschool.

Mark en Jacco zouden pas weer in oktober 2017 naar
The Gambia gaan. Inmiddels hadden we veelvuldig
contact met de landeigenaar van Rosy Apple Noel
Baker Nursery School in Lamin Kerewan.

Hulp is nu hard nodig! De noodzaak om hulp bĳ deze
school was enorm groot. De school zou in eenzelfde
erbarmelĳke situatie verkeren als de eerder bezochte
school! Wel hadden ze al eerdere steun gehad van een
andere sponsor. Haar naam schitterde op de gevel van
de school. Helaas was deze vrouw overleden en was
alle steun voor de school weggevallen.

Om de ontwikkelingen voort te zetten was het enorm
belangrĳk dat zĳ snel steun zouden krĳgen anders
dreigde Rosy Apple Noel Baker Nursery School haar
recht om onderwĳs te geven ingenomen te worden
door het Ministery van Onderwĳs in The Gambia. 

De afspraken. Maar voordat we deze school konden
gaan helpen wilden we wel dat de afspraken
overeengekomen zouden worden. Afspraken ten
behoeve van investeringen die de stichting zou doen,
het eigenaarschap van het land, en de ontwikkelingen
die zouden plaatsvinden. Wĳ wilden niet zomaar
starten totdat de juiste afspraken gemaakt zouden zĳn.

Wederzĳds vertrouwen
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De stichting had een aanloop nodig om de juiste school te
selecteren. In tegenstelling tot het werven van sponsoren want
dit ging vrĳ snel. De passie van Mark en Jacco werd al gauw
gemotiveerd door donaties van familie, vrienden en bekenden. 

"Wĳ waren zelf nog niet zo zeker of het ons zou gaan lukken, want
er zĳn zo ontzettend veel stichtingen en mooie doelen." zegt
Jacco. Al snel kreeg de stichting een vliegende start door
donaties. Mark en Jacco werden gemotiveerd en gestimuleerd om
deze droom en passie waar te maken. "Tot op de dag van vandaag
zĳn wĳ ontzettend dankbaar voor alle lieve en geweldige steun
die de stichting krĳgt!" vertelt Mark. 

Zo kwamen Mark en Jacco tĳdens hun reizen in The Gambia ook
ontzettend veel lieve en warme mensen tegen uit Nederland. Zĳ
gingen mee naar de school en werden vrienden van de stichting
en van Mark en Jacco, wat resulteerde in waardevolle en warme
vriendschappen.

Na verloop van tĳd kreeg de stichting ook een grotere
naamsbekendheid via Social Media, de nieuwsbrief en zo maakt
de stichting gestaagde groei door. Hier zĳn Mark en Jacco
natuurlĳk ontzettend trots op en enorm dankbaar voor!

Sponsoren 
Z O N D E R  H E T  V E R T R O U W E N  V A N  

S P O N S O R E N  K U N  J E  N I E T  S T A R T E N .
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PUUR UIT PASSIE EN LIEFDE
EEN INTERVIEW MET MARK EN JACCO

Een onbekende passie.
Wĳ hadden nooit eerder met
elkaar gesproken over de
voorliefde om iets bĳzonders
te willen doen. Pas toen wĳ
voor het eerst in The Gambia
in aanraking kwamen met een
schooltje in erbarmelĳke
situatie besloten wĳ binnen
enkele minuten dat een
onbekende passie in
vervulling ging. Wĳ zouden
deze (kans)arme kinderen
gaan helpen.

Waar moesten we beginnen?
Eenmaal terug in Nederland
bleef het verlangen om ons in
te zetten voor deze kinderen.
Het liet ons niet meer los.

In maart 2017 gingen we op
onderzoek uit.  Waar moesten
we beginnen? Al pratende
kwamen wĳ in aanraking met
Erwin waardoor wĳ al snel een
stichting in Nederland konden
oprichten op 4 april  2017.

Corruptie en trieste verhalen .
Met de tĳd lazen wĳ ons
natuurlĳk goed in. Zo lazen wĳ
ook trieste verhalen over
corruptie en fraude, dat
wilden wĳ absoluut niet.  Dus
voordat wĳ écht met de
stichting begonnen ging daar
nog wel wat tĳd overheen. In
deze onderzoekende fase
kregen wĳ meteen al veel
steun van vrienden en familie.

BIJ HET MAKEN VAN DIT

MAGAZINE, MAAKTEN

WIJ EEN REIS DOOR DE

AFGELOPEN VIER JAAR! 

WAT HEBBEN WE

ONTZETTEND VEEL

GEDAAN. DIT MAGAZINE

IS SLECHTS EEN

GEDEELTE VAN AL HET

MOOIS WAT WIJ

MOCHTEN REALISEREN

DANKZIJ IEDEREEN DIE

IN ONZE DROOM

GELOOFT!

WIJ ZIJN ONGELOFELIJK

TROTS EN DANKBAAR.
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Vakanties werden anders.
In het begin stadium gingen
wĳ vooral op vakantie in The
Gambia met een enkele dag in
de week naar school.  Nu wĳ
voor de negende keer in
Gambia geweest zĳn liggen
wĳ slechts in de weekenden
op het strand en zĳn wĳ
verder bĳ de kinderen op
school.  We netwerken met
invloedrĳke Gambianen en we
bezoeken de families van
sponsorkindjes thuis met
zakken rĳst.  Op school maken
we plannen voor toekomstige
acties en projecten en
daarnaast nemen we de
administratie door.

Dagen aan de telefoon.
Iets simpels werd nog een
heel uitzoekwerk. Omstreeks
augustus 2017 kwamen wĳ in
aanraking met de huidige
school.  Om hen te helpen
wilden wĳ geld overmaken
voor het vervangen van de
ramen voor meer ventilatie en
licht in de school.   Een
transactie naar de rekening
van de school,  is niet zo
eenvoudig. We zochten
verschillende manieren en
probeerden het een aantal
keer uit met kleine bedragen.
Jacco heeft zelfs dagen aan de
telefoon gezeten met de
banken in The Gambia om een
goede vlekkeloze transactie te
kunnen doen.

Vier jaar verder. 
De afgelopen vier jaar waren
een mooie reis,  waar wĳ ons
met passie en liefde inzetten
voor onze stichting en dus ook
voor de kinderen. Dankzĳ
sponsoren, bekenden, vrienden
en familie krĳgen wĳ de
mogelĳkheid om met heel veel
passie de doelen en dromen
voor deze (kans)arme kinderen
te realiseren. 

Voldoening is ongekend.
Wĳ doen het echt uitsluitend
voor deze kinderen, zĳ
verdienen een kans op een
betere toekomst! De kick dat
projecten gerealiseerd kunnen
worden geeft een ongekende
voldoening, puur en alleen uit
passie en liefde voor deze
kinderen!

"Voor
ventilatie en

licht in de
school"

1 1  |  G L I M L A C H



TOP 3 ACTIVTEITEN
2018 20202019

1

We plaatsten een geheel
nieuwe sanitaire voorziening,
nadat wĳ de kleuterschool in
2017 hadden voorzien van
ramen en plavuizen.

2

Na ook het dak te hebben
gerenoveerd kon de
kleuterschool geschilderd
worden in de kleuren van onze
stichting. 

3

Helaas begaf de waterpomp het
en moest deze vernieuwd
worden.

1

Het schoolmeubilair werd
verscheept t.b.v. de inrichting
van de kleuterschool.

2

De eerste steen van de
basisschool werd door Mark &
Jacco gelegd. Hiermee werd de
fundering geplaatst ter
voorbereiding van de bouw.

3

In 2019 konden we meteen
starten met het bouwen van
klaslokalen 1-3 en een
kantoortje. Dit werd in
september 2020 in gebruik
genomen.

1

Bananendoos actie. kinderen
kregen bananendozen
opgestuurd met kleding,
school- en tekenspullen.

2

Het jaar van Corona, waar
gezinnen zonder werk
kwamen. Een extra rĳst
donatie was het gevolg.

3

De Rĳstactie met kerst
resulteerden in een gigantische
gift. Zodat ook zĳ de kerst
konden vieren!

Meer over onze acties en het laatste nieuws? Bezoek onze website en sociale media.
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H e t  v o e t b a l t e a m  v a n  d e  l e r a r e n .

J a c c o  &  M a r k  m e t  l e e r l i n g e n .

O n z e  s c h o o l h o n d  J a m a !A a n k o m s t  v a n  d e  b a n e n e n d o z e n .

E t e n  v o o r  a l l e  f a m i l i e s .

R ĳ s t  t ĳ d e n s  k e r s t  2 0 2 0 .

B e g i n  2 0 1 9 :  H e t  s c h o o l m e u b i l a i r .

D e  e e r s t e  s t e e n  i n  d e  f u n d e r i n g .

D e  w a t e r p o m p  w e r d  v e r v a n g e n . E e r s t e  h e l f t  v a n  d e  b a s i s s c h o o l .

D e  g e r e n o v e e r d e  k l e u t e r s c h o o l .

E e n  n i e u w  s a n i t a i r  g e b o u w .



HET MOOISTE

DAT JE EEN KIND

KUNT GEVEN

 

IS

EEN KANS



De stichting is afhankelĳk van donaties door sponsoren, maar ook van diverse acties. Een greep uit
fantastische acties in de afgelopen jaren. Dit soort acties zĳn enorm waardevol voor onze stichting.

Foto 1 | Liane Persoon liep de 20km van Alphen voor onze stichting.
Foto 2 | Dirk en Vivi reden met de Mitsubishi Pajero van Antwerpen en Banjul. Na de veiling van de auto
ging de opbrengst naar de school. Een prachtig avontuur!
Foto 3 | De flessenactie met CBS de Tamboerĳn om kinderen in Nederland bewust te maken over de
armoede in The Gambia. 
Foto 4 | Een doek bĳ V.V. Schelluinen, langs het hoofdveld. Mede mogelĳk gemaakt door Henk de Jong.
Tevens sponsorde de voetbalvereniging het voeltbal elftal van onze leraren in The Gambia en heeft het
eerste elftal van V.V. Schelluinen een kindje gesponsord, een voetballertje uiteraard.

Wil je zelf in actie komen voor onze stichting? Laat het ons weten.

ACTIES ZĲN WAARDEVOL!

G L I M L A C H  |  1 4  



Yusupha Tamba (rechts) is de 'headteacher' van Smiling
Child Nursery en Lower-Basic School. Amadou M.
Tamba (links) is de 'landowner' van de kavel waar onze
beide scholen gevestigd zĳn in Lamin-Kerewan Airport
Area. 

Geschiedenis:
De school werd gebouwd in 2003. Het was de
bedoeling om in september 2003 open te gaan. Helaas
lukte dit niet door een economische crisis. Op 12
januari 2004 werd de school in gebruik genomen,
echter bleef het slechts bĳ dit kleine initiatief. Er was
namelĳk geen geld voor verder ontwikkeling. De
naam van de school was: Lamin-Kerewan Aiport
Nursery School.

HET BEGON MET RAMEN EN PLAVUIZEN
I N T E R V I E W  M E T  Y U S U P H A  T A M B A
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Later werd de school; Rosy Apple Noel Baker Nursery
School. Door een geweldig initiatief van Britten die de
school destĳds steunde. In 2017 kwam de school in contact
met Smiling Child of The Gambia.

Het contact:
In het eerste contact ging dit destĳds vooral nog via
Whatsapp. Als een blĳk van vertrouwen steunde de
stichting onze school al heel snel met het ontwikkelen van
nieuwe ramen en plavuizen. Nu jaren later spreken we van
Smiling Child Education Center, waar de stichting en
sponsoren een geweldig veel energie en steun bieden aan
de ontwikkeling van de toekomst voor vele kinderen.

Diverse projecten:
Wĳ zĳn ontzettend dankbaar voor alle steun die we kregen
dankzĳ de stichting en haar sponsoren. We hebben in een
korte tĳd ontzettend veel gedaan, dankzĳ jullie bĳdrage.
De wil, de energie en geweldige inzet van Mark en Jacco,
daar zĳn wĳ zo ontzettend dankbaar voor! 

In korte tĳd wisten zĳ voor ons diverse projecten te
realiseren, wat begon met ramen en plavuizen voor de
kleuterschool, werd een complete renovatie, met nieuwe
beschildering, stucwerk, nieuwe inrichting van de
basisschool en een compleet nieuwe toiletgebouw!
Tussendoor liepen we ook tegen problemen aan, zoals een
kapotte waterpomp die vervangen moest worden. Ook zĳn
we ontzettend dankbaar voor alle bananendozen met
kleding, speelgoed en schoolspullen! Inmiddels staat de
eerste helft van de basisschool en wĳ hopen dat de tweede
helft snel gerealiseerd kan worden.

Tĳdens hun reizen:
Wĳ weten dat Mark en Jacco op vakantie zĳn in The
Gambia, maar daar is nauwelĳks iets van te merken. Zĳ
zetten zich hard in voor onze school als zĳ hier zĳn. Zĳ
zorgen voor ons en de kinderen, controleren de
administratie, bezoeken families met zakken rĳst, ze gaan
mee naar evenementen voor onze kinderen en ze
netwerken met invloedrĳke Gambianen, zodat onze school
niet onopgemerkt blĳft bĳ het Ministerie van onderwĳs.

De hulp is overweldigend voor ons:
Mark en Jacco hebben niet in de gaten hoeveel werk zĳ
echt verzetten. De transformatie van de school gaat zo 

ontzettend snel. Gezinnen en ouders spreken er dag in,
dag uit over en de kinderen zĳn zo ontzettend gelukkig
op school dankzĳ de steun van de stichting en haar
sponsoren! Speciaal daarom vernoemde ik mĳn
pasgeboren zoon naar Mark & Jacco, namelĳk Marco
Tamba. Het is geweldig en wĳ zĳn de sponsoren en
stichting ontzettend dankbaar!  Mark en Jacco zĳn echt
als familie voor ons geworden.
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Het sponsoren van een individueel kindje is niet
eenvoudig: Maak je de keuze om een kindje
individueel te sponsoren, weet dan dat het kindje
hierop leert vertrouwen. Zĳn/haar inzet zal extra
gemotiveerd worden door jouw donatie.

Het is mogelĳk een kindje te sponsoren vanaf € 5,00
aan de kleuterschool en vanaf € 8,50 aan de
basisschool. Start je met het sponsoren van een kindje
dan gaan we uit van jouw commitment om het kindje
gedurende zĳn gehele primaire onderwĳs te steunen.
Gemiddeld is dat vanaf 4 t/m 14 jaar.

Wĳ houden alles zo transparant mogelĳk, inclusief
updates. Echter in het geval van een pandemie konden
wĳ niet naar The Gambia afreizen waardoor we nog
geen verdere updates hebben kunnen toesturen. Dit
wordt vervolgd zodra wĳ weer mogen reizen.

Je blĳft zelf in controle doordat jĳ zelf op de
maandelĳkse donatie toeziet. Onze stichting werkt
namelĳk niet met een automatisch incasso, waardoor
we vertrouwen op het commitment van de sponsor.
 
De verschillende donatie mogelĳkheden?
Je leest het via onze website.

Naast dat je maandelĳks algemeen kunt doneren aan
de stichting, is het ook mogelĳk om een sponsorkindje
te nemen.

Sponsorkindje: Een kind komt pas in aanmerking om
aangeboden te worden als sponsorkindje, als zĳn/haar
gezin het financieel niet op kan brengen om het kind
naar school te laten gaan.

Onze school is toegankelĳk voor ieder kind, het maakt
dus niet uit hoe arm of rĳk een gezin is. Kunnen de
ouders het niet betalen? Dan sponsort de school zelf
het schoolgeld. Het kind wordt vervolgens
aangemerkt als sponsorkindje. In de hoop dat wĳ een
sponsor voor hem/haar kunnen vinden in Nederland.
Zodoende zorgen we er met elkaar voor dat ieder kind
naar school kan gaan.

"Ieder kind heeft het recht om te leren!", daar geloven
wĳ in. Samen zorgen we ervoor dat deze kinderen een
kans krĳgen op een betere toekomst.

Ieder kind heeft het recht om te leren.
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Geadopteerd, ouder of gesponsord? Het lĳkt allemaal
zo anders van elkaar. Maar ik kan mĳ voorstellen dat
het grootste geluk voortkomt uit de liefde voor een
kind. Of je nu gelukkig ouder bent van een geweldige
zoon of dochter, of ouder van een geadopteerde zoon
of dochter. Liefde voor een kind gaat ver en heel diep! 

De glimlach, een traan en vooral de liefde van een
kind, laten je leven en je hart springen. Een kind
maakt je compleet. Wĳ kozen er voor om niet te
adopteren, geen co-ouderschap, maar ruim 350
kinderen in The Gambia te steunen bĳ hun onderwĳs. 

Wĳ bieden hen de mogelĳkheid voor een betere
toekomst. Iedere keer als wĳ weer in The Gambia zĳn,
zĳn wĳ compleet volmaakt gelukkig. Ik kan mĳ haast
voorstellen hoe bĳzonder het is om ouder te mogen
zĳn! 

Liefde voor
veel kinderen
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Na het volledig renoveren van onze kleuterschool
ontstond al vrĳ snel de vraag naar een basisschool. De
kleuterschool staat in het afgelegen Lamin-Kerewan.
De kinderen uit het dorp moeten minstens 1 uur lopen
naar een dichtstbĳzĳnde basisschool. Ze zĳn na de
kleuterschool nog maar 8 jaar, 

De wegen zĳn van zand, langs open velden, afgelegen
en verlaten stukken, gevaar ligt continu op de loer. Na
het verzoek van de leraren en ouders, konden we deze
wens natuurlĳk niet negeren. De stichting startte in
2019 met het leggen van de fundering van de
basisschool, de eerste steen werd gelegd door Mark &
Jacco. Inmiddels staat de eerste helft van de
basisschool - 3 klaslokalen en een kantoor. 

Het is een droom van onze stichting en het dorp om
de basisschool te realiseren! Op dit moment zĳn wĳ
druk bezig met het inzamelen van financiële bĳdragen
voor de bouw van de tweede helft van de basisschool.
We zĳn goed op weg, maar we zĳn er nog lang niet. 

Het is de droom van velen en deze maken wĳ graag
werkelĳkheid. Help jĳ mee? 100% van jouw gift komt
gegarandeerd ten goede aan de kinderen en de bouw
van de basisschool!

Bezoek onze website voor meer informatie over de
donatie mogelĳkheden.

STEENTJE
BĲDRAGEN?
E E N  D R O O M  V A N  V E L E N  W O R D T

W E R K E L I J K H E I D !
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"Het leven heeft niet altĳd de luxe die wĳ
gewend zĳn!"

Reizen daar houden wĳ van! Zelfs onze jonge kinderen hebben al veel van de wereld gezien. Diverse
landen in Europa, maar ook Amerika en Caribisch gebied hebben we met hen bezocht. In het
verleden ben ik in Kenya en Zuid-Afrika geweest. Het stond hoog op ons verlanglĳst om met de
kinderen ook eens naar Afrika te gaan. Ook al zĳn ze nog erg jong. Wĳ geloven dat het goed is voor
hen om te zien dat het leven niet altĳd de luxe heeft die wĳ in Nederland gewend zĳn.

In Kenya en Zuid-Afrika hebben we veel armoede ervaren. Wĳ hebben daar veel spullen
achtergelaten voor de mensen. Dit willen wĳ nu onze kinderen leren, want het goed is om anderen
te helpen. Zo besloten wĳ om op zoek te gaan naar een mogelĳkheid om kinderen te sponsoren.

Wĳ hebben diverse sites waar je uit veel kinderen kon kiezen om te sponsoren
vergeleken. Bĳ veel sites vroegen wĳ ons af of het geld daadwerkelĳk op de juiste plaats
terecht zou komen. Daarnaast wilden we iets meer doen dan alleen geld sponsoren.

E D D Y ,  V I C K Y ,  ( 0 M A )  F R I D A ,  C H A R L I E  E N  V I È N N A  

W O O N P L A A T S :  H O O G V L I E T



Uiteindelĳk kwamen we op de website van Smiling Child 0f
The Gambia terecht. Daar lazen we over een schooltje buiten
het toeristische gedeelte, over vele kindjes die daar het recht
kregen om te leren met een glimlach en alle mogelĳkheden
om als sponsor te helpen. Niet alleen financieel, maar ook
door spulletjes op te sturen. 

Zo kozen wĳ voor deze stichting. Direct hadden wĳ leuk
contact met Mark en Jacco en we besloten 2 kindjes te
sponsoren. Wĳ gaven de leeftĳden van onze eigen kinderen
door en vroegen om iets jongere kinderen zodat wĳ
eventueel kleding en speelgoed op zouden kunnen sturen.
Het was fĳn dat wĳ niet zelf hoefden te kiezen, maar dat de
school dat voor ons deed en we op deze manier de kinderen
toegewezen kregen die het ook het hardst nodig hebben om
gesponsord te worden. Wĳ kregen Maurice en Adama, beiden
jonger dan onze kinderen en we waren blĳ dat wĳ er nu voor
konden zorgen dat zĳ naar school kunnen blĳven gaan. 

In 2020 werd oma Frida 70 jaar en zĳ wilde ons meenemen
op een mooie reis in de meivakantie. De keuze viel op
Gambia. Frida besloot ook een kindje te sponsoren en zĳ
kreeg Ida, een meisje toegewezen. Na overleg met Mark en
Jacco bleek dat wĳ de school zouden kunnen bezoeken. Hoe
mooi zou dat zĳn voor ons, en met name voor onze kinderen.
Wat een indruk zou dat maken op ons en onze kinderen.

In februari brachten wĳ 14 bananendozen naar Mark
en Jacco met kleding voor de kinderen en de
leraren. Wĳ deden er voor onze eigen
sponsorkindjes ook doosjes bĳ met speelgoed en
kleding en een brief dat wĳ hoopten ze te
ontmoeten tĳdens onze vakantie in The Gambia.

Voor onze reis hadden we al plannen gemaakt. Wĳ
zouden de school bezoeken en zakken rĳst naar
onze sponsorkinderen brengen en natuurlĳk
genieten van al het moois dat The Gambia te bieden
heeft. Helaas gooide Corona roet in het eten! Onze
reis werd geannuleerd. Wĳ hopen nu in 2022 naar
Gambia te gaan en onze voorgenomen plannen
alsnog te ervaren.

Een paar keer per jaar ruimen wĳ samen met onze
kinderen de kasten op, speelgoed en kleding wordt
uitgezocht en gaat apart in een doos voor The
Gambia. Ook onze vrienden en familie geven kleding
en speelgoed bĳ ons af. Dit jaar hebben we al maar
liefst 32 dozen bĳ Mark en Jacco gebracht. En
speciaal voor onze drie sponsorkindjes een aparte
bananendoos, de overige 29 dozen gevuld met
kleding, gereedschap, speelgoed, stroopwafels,
babyspullen en toiletartikelen.
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G e z i n n e n  v a n  A d a m a  e n  I d a
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Naar school gaan is voor onze kinderen
vanzelfsprekend. We kunnen zelfs kiezen welke school
we het beste vinden passen bĳ ons kind. Dat is wel
anders bĳ de kindjes in The Gambia, daar is gewoon
geen geld voor.
Dan breekt toch je hart! Daarom is het zo fantastisch
dat de stichting de kindjes nu wel een kans gegeven
hebben om naar school te gaan en daardoor een betere
toekomst hebben.

Ik doneerde elke maand al een bedrag, dat voor 100%
terecht komt bĳ de kindjes. Maar toen kwam de
mogelĳkheid een individueel kindje te sponsoren. Je
gunt eigenlĳk elk kind die mogelĳkheid, en als je de
foto’s ziet valt de keuze niet mee. Toen ik las dat Marie
Therres een professioneel kleermaakster wil worden,
wist ik het! Ik heb zelf namelĳk ook affiniteit voor
stoffen. Marie Therres werd “mĳn” kindje en ik help
haar die toekomst te geven. Als je dan haar rapport
leest doet ze het super goed op school, zĳ komt er wel!

Vanaf dag 1 volg ik de ontwikkelingen van de stichting,
en wat doen de mannen dat met volle overgave. Zo trots
op ze! In een korte tĳd is er zo veel neergezet. 

Mĳn wens; die lach op de gezichtjes een keer in het echt
te zien en in het bĳzonder van Marie Therres.

Wĳ zĳn blĳ dat wĳ op deze wĳze kunnen helpen! Blĳ,
omdat er een stichting is waarvan we weten dat het
geld en de spullen daadwerkelĳk terecht komt bĳ
diegene die het nodig heeft.

Wĳ hopen volgend jaar alsnog met onze eigen ogen het
goede werk van de stichting zien. Hopelĳk zien onze
kinderen dan, dat niet alles vanzelfsprekend is en
misschien kunnen wĳ onze eigen kinderen wel zover
krĳgen om met hun klas een sponsoractie voor de
stichting te organiseren.

Wĳ zĳn in ieder geval heel blĳ dat wĳ voor deze
stichting hebben gekozen en hopen dan ook nog vele
jaren onze bĳdrage te kunnen leveren zodat steeds
meer kinderen in The Gambia met een glimlach
kunnen leren.

J A C Q U E L I N E  D E  W A L

W O O N P L A A T S :  S T U T T G A R T ,  D U I T S L A N D

"Zĳ komt er wel!"

M a r i e  T h e r r e s  m e t  h a a r  v a d e r  e n  g e z i n

S p o n s o r k i n d j e  I d a
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Ik woon samen met Peter en zĳn zonen.
Jacco ken ik al heel lang, want zĳn broer zat in hetzelfde
voetbalteam als Peter zĳn oudste zoon. Daar hebben we
leuke zaterdagen met elkaar gehad en later heb ik ook nog
een jaar met Jacco als collega's samengewerkt bĳ Verschoor
Reizen.

Omdat ik weet dat Mark en Jacco het, zo goed als letterlĳk,
zelf gaan brengen bĳ de kinderen in Gambia was ik al snel
enthousiast over hun stichting. Het idee is prachtig en voor
ons eigenlĳk maar een hele kleine moeite om iets goeds te
doen. Een appje in onze "buurtapp" leverde bĳv. al 6
overvolle bananendozen op met kleding, speelgoed en
toiletartikelen.

Door de tĳd heen ben ik ze intensiever gaan volgen en
probeer ik waar ik kan te helpen! Mĳn sponsorkindje heet
Hawa en het is super leuk om te volgen hoe zĳ het op school
doet. Samen met de leraren en andere vrĳwilligers hebben
Mark en Jacco een mooi project opgezet en hopelĳk kunnen
we snel door met de bouw van overige lokalen!

M A R I S K A  S C H R I J V E R

W O O N P L A A T S :  G O R I N C H E M

"Een hele kleine moeite om iets goeds te doen!"

H a w a  m e t  h a a r  b r o e r t j e  A b d o u
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VERTROUWEN IN DE TOEKOMST

FINANCIEEL GOED GEREGELD

 BEL 0183-201077 OF EMAIL NAAR INFO@FIDURO.NL

Ontzettend bedankt

voor een kans op betere toekomst!

tel:01832010770
mailto:INFO@FIDURO.NL


Stichting Smiling Child of The Gambia is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Zonder giften van
sponsoren en donateurs zou Smiling Child of The Gambia niet succesvol zĳn! Met de ANBI-status
hoeft de stichting geen belasting te betalen over de ontvangen schenkingen. En ook als sponsor /
donateur zĳn er voordelen, want jouw gift is belasting aftrekbaar.

Smiling Child of The Gambia hoeft over de ontvangen financiële giften en erfenissen geen belasting
te betalen. Zo zorgen wĳ ervoor dat 100% van jouw gift ten goede komt aan onze beogende doelen.

Particulier of zakelĳk doneren? Een factuur ontvangen van jouw gift? Dan kun je deze indienen bĳ
jou belastingaangifte. Vraag een factuur op via de stichting en geef ons de facturatie gegevens.

ANBI-STATUS

G L I M L A C H  |  2 6  



Wĳ dragen de stichting een warm hart toe, omdat wĳ als
ouders trots zĳn op wat Jacco en Mark doen!
 
Vier jaar geleden kwamen Mark en Jacco terug van een
vakantie uit The Gambia. Zĳ vertelden ons vol liefde en
overtuiging, dat zĳ geraakt zĳn door het land en de
vriendelĳke mensen en dat zĳ graag iets zouden willen
betekenen voor de kinderen. Als ouders kun je natuurlĳk
niet anders dan je kinderen hierin steunen.

Wĳ leven hier in luxe en overvloed en kunnen makkelĳk
iets missen, zodat wĳ er voor kunnen zorgen dat ook daar
de kinderen een betere toekomst krĳgen door naar school
te kunnen gaan. Dat de stichting een wezenlĳk verschil
maakt in het dorp waar Jacco en Mark zich inzetten voor de
school, blĳkt wel uit de lieve berichtjes en reacties die zĳ
steeds weer ontvangen van de leraren, kinderen en ouders. 

Zĳ weten in deze vier jaar de school van een erbarmelĳke
huisvesting om te toveren tot een veilige, hygiënische en
goed uitgeruste basisschool waar de kinderen uit het dorp
en de omgeving terecht kunnen voor beter onderwĳs. Wĳ
dragen graag ons steentje hierin bĳ en wat zĳn wĳ er trots
op wat zĳ in deze jaren al bereikt hebben! De jeugd is de
toekomst van morgen!

B A S J A N  E N  M A R J A N D E L  V E R S C H O O R

W O O N P L A A T S :  H A R D I N X V E L D - G I E S S E N D A M

"De jeugd is de toekomst van morgen!"
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A d a m a  e n  A b i b a  C o l l e y  m e t  h u n  b r o e r t j e  e n  z u s j e s .

S h e r r i f  J a l l o w .

H a m z a  J a g n a  m e t  z ĳ n  f a m i l i e .  



In 2016 gingen we met ons gezin, kinderen en kleinkinderen met
vakantie naar Gambia. Die reis heeft heel veel indruk op ons
gemaakt door wat we hoorden en gezien hebben. In het
bĳzonder voor Mark en Jacco, nadat we een kleuterschool
hadden bezocht.

Ze waren zó geraakt, dat ze hebben besloten om iets voor
kinderen op school te gaan doen. Zo zĳn ze bĳ de huidige school
kleuterschool terecht gekomen. De school was slecht
onderhouden, dus was er veel werk te verrichten. Inmiddels is
de volledige kleuterschool gerenoveerd. 

Omdat er geen basisschool in de omgeving was, is het plan
ontstaan een basisschool te bouwen  met zes klassen. Hier wordt
op het ogenblik heel hard aan gewerkt. Inmiddels zĳn er  al 3
lokalen gerealiseerd, dankzĳ het ontvangen van giften en
donaties in Nederland.

n 2018 zĳn wĳ mee geweest naar Gambia om de om de resultaten
te bezichtigen. Het was geweldig hoe we werden ontvangen door
de mensen en de kinderen. Éen en al vriendelĳkheid en
dankbaarheid, het was hartverwarmend. 

In 2020 was het plan om samen met Mark en Jacco weer mee te
reizen The Gambia maar helaas is dat vanwege Covid-19 niet
door gegaan. Wĳ hopen dit jaar dat het weer mogelĳk is.

We zĳn heel erg onder de indruk en trots wat de jongens hebben
bereikt met hun liefde, en inzet voor de kinderen in The Gambia.
We hopen dat ze nog lang kunnen en mogen doorgaan, mede
door sponsering en omringd door mensen die de jongens
steunen.

H E N K  E N  T E U N I  L E E U W I S

W O O N P L A A T S :  B O S K O O P

"Vriendelĳkheid en dankbaarheid, het was hartverwarmend!"

H e n k  e n  T e u n i  o p  s c h o o l .
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ONDERWIJS  IS

DE SLEUTEL 

NAAR EEN 

BETERE

TOEKOMST



In The Gambia is er weinig last van het coronavirus. Gelukkig leven veel in goede gezondheid en is
het virus nauwelĳks te bekennen. Helaas is de situatie hier heel anders door de maatregelen want
restaurants en hotels zĳn nog altĳd niet open, en hierdoor verloren ouders en gezinnen hun basis
inkomen. The Gambia kent geen sociaal vangnet, waardoor veel ouders echt geen inkomen hebben.
Hierdoor dreigen de kinderen niet meer naar school te kunnen!

De stichting heeft het noodfonds opgezet voor de allerarmste kinderen. Dit noodfonds moet ervoor
zorgen dat de kinderen naar school kunnen blĳven gaan! Er zĳn inmiddels 21 kinderen die een
beroep doen op het noodfonds. Jĳ kunt je hierbĳ aansluiten met een maandelĳkse bĳdrage die je
kunt missen. Klein of groot, en je zorgt ervoor dat deze kinderen naar school kunnen blĳven gaan!

Noodfonds
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"Als je eenmaal bent geweest, 

dan wil je terug!"

Op zeker moment hebben wĳ Mark en Jacco leren kennen, en zĳ spraken zo vol passie over Smiling Child of The Gambia en “hun
kinderen”, dat wĳ dachten daar moeten we wat mee doen. Zo is het gekomen dat wĳ zĳn begonnen met sponseren van de stichting.

Vanaf dat moment zĳn wĳ de stichting gaan volgen en werden zo geraakt door hoe het er in The Gambia aan toe gaat, dat wĳ er niet
lang over na hoefden te denken toen Mark en Jacco vroegen om mee te gaan (eigenlĳk hebben we gewoon onszelf uitgenodigd).

Wĳ hadden al steeds het idee dat we er graag een kĳkje wilde nemen om met eigen ogen te zien wat er allemaal al voor
elkaar is gekregen, dankzĳ de inzet van Mark en Jacco voor de stichting.

In juni 2019 was het dan zover en gingen wĳ samen met de jongens en koffers vol met spullen voor de kinderen en de
leraren naar The Gambia. Daar werden wĳ zo enorm gastvrĳ en liefdevol ontvangen, ook al keken de kinderen eerst
wel even de kat uit de boom, maar het ĳs was snel gebroken en stonden ze met bosjes om ons heen!

K I T T Y  E N  H E N K  D E  J O N G

W O O N P L A A T S :  G O R I N C H E M



Het was vooral ook emotioneel (ik heb menig traantje
gelaten) als je ziet hoe dankbaar de kinderen en
leraren/leraressen zĳn, en hoe zĳ Mark en Jacco op
handen dragen, voor al het goede werk en de tomeloze
inzet voor Smiling Child of The Gambia. De kinderen zĳn
ontzettend blĳ, ze hebben ook niet veel, en komen heel
graag naar school. Daarom is het zo mooi om de Stichting
te steun en te zorgen dat de kinderen naar school kunnen
blĳven gaan, juist daarom is het ook belangrĳk om de
kinderen individueel te sponsoren.

Zĳ hebben ons werkelĳk alles laten zien bĳvoorbeeld; hoe
ze les krĳgen, sporten, spelen en vooral ook dansen en
zingen en niet te vergeten de bouw van de school. Er is
zelfs voor ons gekookt door de moeders. Wat hebben wĳ
een mooie tĳd in The Gambia gehad, het was fantastisch
om te zien wat zĳ dit allemaal voor elkaar hebben
gekregen. Waardoor wĳ ons ook realiseren hoe belangrĳk
het is om de stichting te sponsoren en een warm hart toe
te dragen en ervoor te zorgen dat er nog meer klaslokalen
en een bibliotheek komen.

Wĳ zĳn zeker van plan om snel weer een keer terug te
gaan naar The Gambia, want als je daar eenmaal bent
geweest en de kinderen hebt ontmoet wil je zeker terug.
Het is ook mooi om de ontwikkeling van de kinderen en
de school te blĳven volgen.

Natuurlĳk hebben we ook nog lekker van het strand
genoten toen we daar waren, maar dat voelde ook een
beetje gek, omdat we dan niet op school waren.

Jongens, gefeliciteerd met het 4-jarig bestaan van Smiling
Child of The Gambia, het is fantastisch wat jullie doen
voor de Stichting en hopelĳk nog heel lang kunnen blĳven
doen. Uiteraard blĳven we jullie hierin steunen. Op naar
de volgende jaren!

K u m b a  J a r j u  m e t  h a a r  f a m i l i e .

Y a y a  T a m b a  m e t  z ĳ n  f a m i l i e .

A m i n a t a  E l i z a b e t h  m e t  M a r i e  L o u i s e  M e n d y .



Tastbare communicatie 

met grenzeloze mogelijkheden

WWW.JUDIDITH.COM



ONTDEK THE SMILING

COAST OF AFRICA

Van bezienswaardigheden tot bijzondere

plekken, het eten, en de cultuur. Jacco en

Mark vertellen je graag meer over The

Gambia.

Op slechts 6,5 uur vliegen vanaf Amsterdam tref je The
Smiling Coast of Africa. Bĳna geen tĳdsverschil,  dus je hebt
ook geen last van een jetlag! The Gambia is gelegen in
Afrika en rondom omringd door Senegal.  Een fĳn klimaat
met een gemiddelde temperatuur van 27 graden, van juli  -
oktober is het regenseizoen en de overige maanden is het
heerlĳk droog.

Wĳ zouden in Maart 2020 voor de tiende keer naar dit
prachtige land afreizen, maar door de uitbraak van het
coronavirus werd onze reis geannuleerd. We missen het
land vooral vanwege de mensen, de cultuur en de liefde.
Overal waar je gaat of staat hoor je,  "Jo bro, don't worry be
happy!"

Waar je ook verblĳft in The Gambia, de natuur omarmd je.  

Don't worry be happy! Doordat Gambianen zelf arm
zĳn en een primitief leven
leiden is de natuur overal
aanwezig. Natuurlĳk nabĳ The
Strip bĳ de toeristen minder
dan in de binnenlanden. 

Als je er even niet oplet dan
wordt je verrast door de apen in
de tuinen van de hotels of een
varaan. Zo vloog Jacco een keer
meters hoog in de lucht van de
schrik, omdat een varaan onder
zĳn ligbedje door liep!

Breng vooral ook een bezoek
aan een lokale markt,  een van
de grootste is Serekunda
Market. 
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Ben je ooit in George Town geweest? Hier voel en ervaar
je de oude slavenarĳ. De reis erheen is zo'n 350km, via
diverse controles.  Je bent zo'n 6 uur onderweg. Het is te
adviseren om daar een nachtje te verblĳven (neem wel je
beddengoed mee, want wĳ lagen op een betonnen
muurtje!) .  

En als je er toch bent! Het is daar waanzinnig. Vergeet
niet naar de zonsopkomst te kĳken, een adembenemend
zicht over Rivier de Gambia (daarom Republiek The
Gambia) en de mangroves. 

Een andere aanrader vanuit George Town is een bootje
huren met een schipper en ga op safari naar de
Nĳlpaarden. Het duurt even voordat je ze vindt,
Nĳlpaarden leven over het algemeen onder water en
komen maar heel kort boven. Na een halve dag zoeken
hadden wĳ er één gevonden. Een heel aparte ervaring
om dit bĳna uitgestorven dier te kunnen zien in het
wild.

Ook vlakbĳ het hotel is er genoeg te zien en te beleven.
Zo is het Monkey Park beslist een bezoek waard. Vergeet
niet met zakken vol pel pinda's het park in te lopen. De
apen die hier zĳn, zĳn wel wild dus wees voorzichtig,
maar je hoeft niet bang te zĳn, de groene en rode aapjes
komen al snel op je af.  

Een souvenir mee naar huis? Vlakbĳ The Strip heb je de
Craft Market in het plaatsje Kololi .  Hier koop je
prachtige houtsnĳwerken of typische Gambiaanse
kleden die met de hand vervaardigd zĳn. 

NIET ALLEEN HET LAND, OOK DE MENSEN!

Hoewel de reisorganisatie je vaak anders informeren,
kun je prima zelf een excursie ondernemen! Graag zelfs
want dit landje met slechts 2 miljoen inwoners en kan
het hard gebruiken. Doordat je zelf een trip onderneemt
met een lokale gids steun je direct de bevolking. 

Zo gingen wĳ de eerste keer naar Lamin Lodge. Een
aanrader als je voor het eerst in The Gambia bent.  Via
een mooie boottrip langs de mangroves kom je bĳ Lamin
Lodge aan. Een hele ervaring en je komt ogen te kort!
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Een dag aan het strand is nooit saai,  je hebt continu
aanspraak van de "Fruitladies",  of je wordt gehaald door
de vissers om het net uit het water te halen. De
Gambiaanse ruiters komen de hele dag door voorbĳ met
hun paarden voor een ritje langs het strand of geven de
paarden een verfrissend bad in zee.

Ontdek de lokale keuken, dit kun je doen in de
restaurants aan The Strip. Wĳ leerden de lokale keuken
op school kennen. Het meest bekende gerecht is
Domoda, een kip gerecht met rĳst en veel kruiden. Een
beetje te vergelĳken met onze kipsaté (en ja,  inmiddels
eten wĳ ook uit het vuistje!) .

Ben je liever op pad? Dan hebben wĳ nog één aanrader
voor je.  Het is weer even een stukje rĳden, maar beslist
de moeite waard is het vissersdorp Tanji.  In Tanji  komt
de lokale visserĳ bĳ elkaar. Je ziet hoe de visserĳ er hier
aan toe gaat.  Gekleurde boten met grote netten gaan de
zee op voor een mooie vangst,  en aan de kant wordt het
vis gerookt of gedroogd! Ja het ruikt daar zeker niet
naar rozen.

Er is nog veel meer te zien en te beleven zoals; The Zoo,
Krokodile Pool,  De Ferry in Banjul (aanrader!) ,  De reis
naar de grens van Senegal,  het slavenfort in Bakau en zo
kunnen wĳ door blĳven gaan! Wĳ hebben nog lang niet
alles gezien, maar dat komt wel door de jaren.

Ben je ooit in The Gambia? Schiet een groene taxi aan en
bespreek met hem wat je graag zoal wilt zien. Maak een
duidelĳke afspraak over de financiën, en je gaat een
geweldige dag tegemoet. Vergeet niet aan het einde van
de dag een leuke tip te geven aan je chauffeur en/of
gids!

DOMODA! EEN LEKKER LOKAAL GERECHT!
Vanaf je hotel steek je de straat over en loop je iets
verder de wĳk in, je bent meteen tussen de lokale
bevolking. De kinderen zĳn hier wat brutaler dan in de
binnenlanden, maar neem snoepjes mee en je maakt de
grootste vrienden!

Op het strand is het ook heerlĳk toeven, persoonlĳk
vinden wĳ het fĳn om bĳ Kunta Kinteh Apartments het
strand op te gaan. Je hebt hier een prachtig diep strand,
goed eten en ontzettend vriendelĳke mensen. 
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Vanaf de derde klas van de basisschool organiseert onze school gast
colleges. Zo zĳn er afgelopen februari studenten van de
techniekschool uitgenodigd om de kinderen te enthousiasmeren voor
een vervolg opleiding in techniek.

Het onderwĳssysteem in The Gambia is vooral gericht op wat je moet leren, maar onze leraren
geloven dat dit anders kan. Met succes focussen de leraren op de talenten van de kinderen om deze
verder te ontwikkelen. Zo is de Smiling Child Nursery en Lower-Basic School de allereerste school
met een kunstklas. 

Op de zaterdagen verzorgd Sainey de kunstklas voor de kinderen. Niet te verwarren met de reguliere
creatieve les, want op zaterdag komen de kinderen met talent voor kunst, schilderen en tekenen
samen. Dan leren zĳ hun talent verder te ontwikkelen, want wat je aandacht geeft groeit!

Kunstklas

Gast College
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Alles wordt aangeleverd in een bananendoos,
Per banendoos vragen wĳ een bĳdrage van € 7,50
t.b.v. het transport. 
Wĳ vragen je rekening te houden met de netheid van
bĳvoorbeeld de kleding, zodat we geen vieze en
verwaarloosde kleding gaan versturen!

Naast dat we bouwen zĳn wĳ nauw betrokken bĳ de
kinderen en hun ontwikkeling. Er wordt van alles
georganiseerd en ondernomen. 

Bananendozen. Enkele keren per jaar verzamelen wĳ
bananendozen ter ondersteuning van de kinderen en de
school. Er wordt massaal ingezameld voor teken- en
schoolspullen, kleding, persoonlĳke bananendozen voor
sponsorkindjes, speelgoed, shampoos en zeep,
sportkleding en soms ook gewoon overheerlĳke
stroopwafels. 

De inzameling moet wel voldoen aan enkele
voorwaarden:

Sportlessen. Natuurlĳk worden er ook bĳ ons op school
sportlessen gegeven. Hiervoor helpen wĳ de school met
attributen en de hesjes voor teamverband. Onze leraar
Ousman is de fanatiekste van allemaal en zorgt steeds
weer voor een afwisselende les. 

Voetbalteam van de leraren. Onze eigen leraren hebben
een voetbalteam en ze voetballen nog eens ontzettend
hoog. Vergelĳkbaar bĳ ons met de topklasse in het
amateurvoetbal. Op dit moment staat het team eerste.

Eten. Ook verzorgen wĳ enkele keren per jaar een
voedselactie! Dit om de gezinnen en kinderen thuis te
ondersteunen. In 2020 is voor veel ouders het werk en
ook het inkomen weggevallen, de toeristen industrie
een van de grootste werkgevers van het land. Er is geen
sociaal vangnet waardoor ouders met heel veel moeite
hun kinderen iets te eten kunnen geven. Eten / rĳst is
belangrĳker dan ooit voor de gezondheid van onze
kinderen!

Voor een zakrĳst van 50kg (ca. € 25,- ) kunnen we een
gemiddeld gezin een maand te eten geven.

Eten is voor veel gezinnen de grootste zorg. Het is
relatief duur als je het vergelĳkt met een gemiddeld
inkomen. De families en gezinnen werken ontzettend
hard om dit voor elkaar te krĳgen. Mark en Jacco helpen
gezinnen van de allerarmste (sponsor)kindjes extra door
tĳdens hun reizen een grote zak rĳst persoonlĳk te
brengen bĳ de gezinnen thuis.

De reizen naar The Gambia zĳn ontzettend belangrĳk!
De reizen die wĳ maken zorgen er niet alleen voor dat
wĳ verbonden blĳven, maar vooral ook dat wĳ op de
hoogte zĳn van alles wat er gaande is. Eventuele
problemen die zich voordoen worden dan meteen
besproken, zodat wĳ ter plaatse hier meteen iets aan
kunnen doen. Op dit moment is dat helaas niet mogelĳk.

Er is nog zoveel meer...
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Samen zorgen wĳ ervoor dat deze kinderen een
kans krĳgen op een betere toekomst!

I E D E R  D O N A T I E  K O M T  1 0 0 %  T E N
G O E D E  A A N  D E  K I N D E R E N  E N  H E T
D O E L  V A N  D E  S T I C H T I N G !

THANK YOU FOR YOUR NICENESS!

VANUIT EEN
PASSIE EN MET
LIEFDE ZETTEN
WĲ ONS IN!

www.smilingchildofthegambia.nl

AANMELDENAANMELDEN

KLIKKEN

VOLGENVOLGEN

@
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a

https://www.facebook.com/smilingchildofthegambia
https://www.instagram.com/smilingchildofthegambia/
https://www.youtube.com/channel/UC0DOUL4RMRkri9qUMIxuEAw
https://smilingchildofthegambia.us16.list-manage.com/subscribe?u=63730d0d3fc0c9189eba8a3d9&id=ddbd91e5f8
http://www.smilingchildofthegambia.nl/

