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Tumani Tenda Development Fund

Tussentijds Bericht (TB) nr. 40 31 augustus 2018
Tussentijds Bericht nr. 39 verscheen op 20 maart 2018
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:
*Enkele cijfers aangaande sponsoring van leerlingen en studenten.
*Positief nieuws over de ontwikkeling van Gambia.
*De groei van de middelbare school in Tumani Tenda.
*Informatiebijeenkomst.

1 Sponsoring van leerlingen en studenten.
Tot eind augustus van dit jaar werden geldbedragen ontvangen van 8 individuele personen in
Nederland die expliciet bestemd waren voor studie in Gambia van 13 met name genoemde
Gambiaanse studenten/leerlingen. Van 5 personen werden bedragen ter algemene besteding voor
onderwijszaken ontvangen.
Het totaal van dit jaar tot 31 augustus aldus ontvangen bedrag bedroeg € 4.275.
In 2017 bedroeg dat in dezelfde periode € 4.997.
In de laatste vier maanden van het jaar wordt gewoonlijk nog ca. € 8.000 ontvangen, deels bestemd
voor met name aan de donateur bekende leerlingen/studenten, deels voor algemene
onderwijszaken. Op jaarbasis wordt zo door TTDF ongeveer € 12.000 besteed. In totaal worden
daaruit o.a. ruim 60 goede studenten en leerlingen financieel geholpen. De keerzijde van dat niet
geringe aantal is, dat het een grote opgave is om alle ruim 40 donateurs op de hoogte te houden van
de vorderingen van de door hen gesteunde leerling of student. Dat lukt niet altijd, hoe graag wij dat
ook zouden willen. De studenten en leerlingen wonen verspreid in een grote regio en onderhouden
niet altijd kontact met Nyima Sonko, lid van de familie Soko die de taak op zich heeft genomen
contact te houden met de gesponsorde studenten en leerlingen. Helaas is in Gambia de verspreiding
van mobiele smartphones lang niet wat het in Nederland is. Nyima schreef daar al over in TB 39 van
20 maart j.l.
Wij nemen aan dat daar begrip voor bestaat.
.
Veel zorg wordt door Henriette Brümmer-Sonko cs. besteed aan de selectie en zo nodig begeleiding
van bursalen.. Dit blijkt uit haar laatste bericht over de uitstekende examenresultaten van twee
middebare scholieren die medicijnen gaan studeren.
2 Ontwikkeling van Gambia onder de vorig jaar aangetreden landspresident.
In een belangrijke wereldwijde survey per land aangaande verbetering van het maatschappelijke en
sociale klimaat aldaar in de afgelopen tijd staat Gambia op de eerste plaats. Dit en ander
belangwekkend nieuws op dit gebied is te lezen op de website https://thisisafrica.me/mauritiusafricas-peaceful-country/
3 Over de school in TT.
Tumani Tenda Basic Cycle School zal dit jaar voor het eerst Grade 9 bereiken, wat een examenjaar
is. Hierna zullen de leerlingen elders naar High School gaan. De school telt dan het voltallige 12 jarig
schoolprogramma: 3 jaar kleuteronderwijs, 6 jaar lager onderwijs en 3 jaar middelbaar onderwijs.
Een Tussentijds Bericht verschijnt wanneer voldoende nieuws te melden is. Dit Tussentijds Bericht nr. 40 is verstuurd aan ca. 250 relaties van het
Tumani Tenda Development Fund. Indien u dit Tussentijds Bericht niet meer wenst te ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk ons dit te melden via email adres info@tum anitenda.nl.
Kent u iemand, die dit Tussentijds Bericht ook op regelmatige basis zou willen ontvangen? Stuur ons dan een bericht.
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De school zal 5 klassen tellen: 2 x grade 7, 2 x grade 8 en 1 x grade 9.
Vorig jaar hebben we sponsors gevonden voor de beste leerlingen, dit jaar zoeken we ook sponsors
die € 50 per leerling willen sponsoren. Als u zich heeft aangemeld zal er een leerling uitgekozen
worden, waarvan u een foto en wat achtergrond informatie kunt verwachten, en natuurlijk een kopie
van de rapportcijfers.
4 Informatiebijenkomst.
Door verschillende omstandigheden – o.a. door grote betrokkenheid bij de snelle en positieve
ontwikkelingen in Gambia - was mevrouw Henriette Brümmer-Sonko deze zomer niet in de
gelegenheid op een geschikt tijdstip voor een informatieavond voor donateurs en belangstellenden in
het TTDF in Nederland te zijn. Wij zijn voornemens die bijeenkomst op een nog vast te stellen latere
datum in 2018 te houden.
Zodra een datum bekend is volgt bericht.

Met vriendelijke groet,
Klaas Kimstra, secretaris van het Tumani Tenda Development Fund.
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