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Tumani Tenda Development Fund
Tussentijds Bericht (TB) nr. 38 18 december 2017
Tussentijds Bericht nr. 37 verscheen op 14 september 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:
* Opening nieuw schoolgebouw in Tumani Tenda
* Sponsoring van studenten
* Informatieve websites

1 Opening Tumani Tenda Upper Basic School
In aanwezigheid van de financiers, Jan en Maureen Schouten, eigenaars van het
gentechnologiebedrijf MRC-Holland, werd op feestelijke wijze het nieuwe schoolgebouw in
Tumani Tenda geopend. Daarmee zijn de eerste drie leer jaren van de middelbare school
werkelijkheid geworden.

Het is één van de 25 door MRC-Holland Foundation gesponsorde
scholen die in november feestelijk geopend werden. Aansluitend
werd er verslag gedaan aan Adama Barrow, de president van
Gambia, die begin dit jaar is aangetreden. Een interview met
Henriette Brümmer-Sonko over de activiteiten van MRC-Holland
Foundation is te zien in het onderdeel Videos in het programma
CheckPoint op de website van Gambia Radio and Television
Services. Plaats de cursor op de link onder aan deze bladzijde en
volg de instructie die dan oplicht. Of type in uw pc de link in de
adresbalk van een browser.
Het middelbaar onderwijs vergt meer, en andere leermaterialen.
We zullen hier extra geld voor beschikbaar stellen om te helpen de
kwaliteit te garanderen.
Voor 50 Euro per jaar kunt u een leerling sponsoren.
Op één van de die scholen in Tumani Tenda wordt geëxperimenteerd met tablets om de
vroege leesvaardigheid te verbeteren.
https://www.facebook.com/pg/GRTS-CheckPoint-1388421974617753/videos/?ref=page_internal
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2 Sponsoring van studenten en leerlingen
Afgestudeerd zijn:
Edmond Mendy, wiskunde. Hij heeft werk gevonden als leraar wiskunde op een
middelbare school.
Mai Jarju economie. Zij is in dienst getreden bij een Gambiaanse bankinstelling.
Adama Sonko, State Registered Nurse. Zij is werkzaam in een nieuwe kliniek.
Sponsoring wordt gezocht voor:
Nyima Sanyang, die de eenjarige opleiding tot kapster wil doen, wat € 310 kost.
de 20 beste leerlingen in Tumani Tenda Upper Basic School. Wanneer u een of meer van
deze leerlingen wilt sponsoren à € 50 zullen we u een naam en foto sturen.
Gaarne een berichtje aan de secetaris als u (een deel van) deze kosten wilt betalen
3. Informatieve websites
Wij meldden in TB 37 reeds het Youth Empowerment Programme, dat erop gericht is
Gambiaanse jongeren naar school en/of aan werk te helpen en daarmee hun
zelfvertrouwen te vergroten.
Op Internet vertelt de website www.yep.gm meer over dit project.
Een goede indruk van wat in Gambia gaande is, bieden enkele Gambiaanse periodieken
die op Internet te lezen zijn. Wij noemen de volgende drie websites:
www.thepoint.gm
www.foroyaa.gm
www.standard.gm

Met de beste wensen voor het komende jaar en met vriendelijke groet,
K. Kimstra, secretaris van het TTDF.
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