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Tumani Tenda Development Fund

Tussentijds Bericht (TB) nr. 37 14 september 2017
Tussentijds Bericht nr. 36verscheen op 19 augustus 2017
Een Tussentijds Bericht is gericht aan donateurs en anderen die belang stellen in het werk van het TTDF
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Graag berichten wij u met dit Tussentijds Bericht over de huidige gang van zaken en over de voortgang van
projecten die door ons Fonds in en om Tumani Tenda in Gambia worden uitgevoerd. Deze keer:
* Uit de informatiebijeenkomst op 1 september 2017
* Sponsoring van studenten

1 Uit de informatie-bijeenkomst voor relaties van het Tumani Tenda
Development Fund, gehouden op vrijdag 1 september 2017
Er waren 19 aanwezigen (incl. vier TTDF bestuursleden) op deze bijeenkomst.
Enkele grepen uit uit de voordracht van Henriette Brümmer-Sonko.
De presidentswisseling begin 2017 is door tactvol optreden van wat vóór de
presidentswisselig de oppositie was, geweldloos verlopen.
De (inter)nationale tegoeden van de vml. president zijn waar mogelijk
geblokkeerd en zullen terugvloeien naar het volk van Gambia.
De nieuwe overheid is doende de vlucht van jonge Gambianen naar Europa in te
dammen. Zij heeft daartoe o.a. tot nu met drie repatriëringvluchten een aantal
in Libië verblijvende en ontgoochelde Gambianen terug gebracht naar Gambia.
Ondernemende Gambiaanse jongeren hebben een indrukwekkende film
gemaakt en verspreid die het veelal ruineuze lot laat zien dat in Libië gestrande
vluchtelingen en hun familie te wachten staat. Met deze film wordt getracht
potentiële vluchtelingen te ontmoedigen.
De EU heeft 11 miljoen Euro ter beschikking gesteld voor zg. Youth
Empowerment Programma, dat erop gericht is jongeren naar school en/of aan
werk te helpen en daarmee hun zelfvertrouwen te vergroten.
Er is een groot scholenbouwprogramma in uitvoering dat op korte termijn
voorziet in het scheppen van enkele honderden klaslokalen, verspreid over het
hele land.
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2 Over sponsoring van goede leerlingen/studenten.
Traditionele familiegewoonten staan soms in de weg bij de keuze van een door
een leerling of student gekozen opleiding. Daardoor komt het soms voor dat
uiteindelijk een voorgenomen studie en daarvoor verkregen sponsoring niet kan
worden gerealiseerd.
Thans worden 32 leerlingen/studenten door een aantal sponsors financieel
ondersteund. Voor onderstaande jongeren wordt sponsoring gezocht:
Naam
Marima Jack Sanneh
Nyima Sanyang
Pierre Gomez

Jongen
of
Meisje
M
M
J

Opleiding

Aantal
jaren

Benodigd
Bedrag
per
jaar in €
300
310
150

Journalistiek
2
Kapster
1
Herhaling
1
wiskunde grade
12
Mocht u één (of meer) van hen willen sponsoren, neemt u dan contact op met
één der bestuursleden.
Met vriendelijke groet,
Klaas Kimstra,
secretaris van het Tumani Tenda Development Fund.

De leden van het bestuur van het Tumani Tenda Development Fund zijn
üIr. Eize-Jan Bakker
Van Goyenlaan 2c
3723 GP Bilthoven.
Tel 030-229 35 92
ej.bakker@telfort.nl
Penningmeester
Ir. Gerry Swane
Soestdijkseweg 344
3723 HJ Bilthoven.
Tel.: 030-229 39 83
gswane@hetnet.nl

Mevr. Ir. Henriëtte Brümmer-Sonko
Honorair Consul der Nederlanden in Gambia.
Tumani Tenda, Gambia
PO Box 880, Banjul, The Gambia.
Tel. 00 220 777 00 83
henriette.sonko@gmail.com

Mevr. Thea Dengerink-van Dalen
Xaveriuslaan 4
3972 EM Driebergen-Rijsenburg
0343-411928
thea.dengerink@kpnmail.nl

Ir. Klaas Kimstra
Ten Katelaan 5
3723 DR Bilthoven.
Tel.: 030-228 07 12
klaas.kimstra@wxs.nl
Secretaris
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