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Tussentijds Bericht nr. 41 verscheen op 29 november 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:

*Modernisering van Rekenonderwijs in Tumani Tenda.
In TB 35 van 22 juni 2017 berichtten wij over de invoering van onderwijs met behulp van Tablets in
de school in Tumani Tenda.
Deze methode, genaamd Tablet Lab, is nu voor taalonderwijs ruim een jaar in gebruik en met goed
resultaat.
Henriette schrijft daarover het volgende.
Het Ministerie van Onderwijs heeft de resultaten getest en vastgesteld dat deze methode
significant bijdraagt aan de verbetering van de taalontwikkeling van de jonge schoolkinderen.
Zelf kan ik het ook zien. Afgelopen weekend heb ik met onze Mariam (zusje van Nyima, 5 jaar)
wat Logische taal spelletjes gedaan en het is heel mooi hoe ze het door heeft.
Nu is er ook een soortgelijk Lab ontwikkeld voor vroege rekenvaardigheid. Dat zal een goede
basis leggen om het rekenen te verbeteren. We willen dit graag ook in Tumani Tenda
toepassen, maar daarvoor is een extra kamer bij het Tablet Lab nodig. De ouders in Tumani
Tenda zijn ook erg trots op deze ontwikkeling en willen graag
bijdragen. We (de TTDFoundation) hebben met het schoolcommité
afgesproken dat de gemeenschap zoveel mogelijk zelf gaat
bijdragen aan de bouw. Ze zullen eerst gaan beginnen samen de
bouwstenen te maken, dan zien we weer verder. Ik schat dat we
daarnaast 4000-5000 Euro nodig zullen hebben om het te
bewerkstelligen. We streven ernaar het nieuwe Lab in September of
Januari in gebruik te kunnen nemen, afhankelijk van hoe snel we de
fondsen bij elkaar krijgen.
De twee fotos geven een beeld van het huidige Tablet Lab.
Een mooi projekt met een belangrijke impact op de jonge leerlingen.

Op Internet geeft de link https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=RCIGpOLPZvo
toegang tot een filmpje over deze onderwijsmethode.
Het beeld op de pc is mogelijk verborgen onder advertenties. Een muisklik op het linkereinde van de
rode lijn onderaan het beeld doet die verdwijnenen start het Tablet Lab fimpje.
__________________________________________________________________________Z.O.Z

Een Tussentijds Bericht verschijnt wanneer voldoende nieuws te melden is. Dit Tussentijds Bericht nr. 43 is verstuurd aan ca. 200 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 zou willen ontvangen? Stuur ons dan een bericht.
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Graag vragen we onze TTDF relaties om dit project te steunen met een geldelijke bijdrage.
U kunt dit doen door overmaking van een bedrag op het rekeningnummer van ons Fonds dat in het
hoofd van dit bericht vermeld staat. Graag met vermelding Tablet Lab Rekenen.
Met volgende Tussentijdse Berichten houden we u op de hoogte van de voortgang van dit project.
Ten slotte een woord van dank aan onze donateurs. Daaronder zijn er waarvan wij niet over
adesgegevens beschikken zodat een persoonlijk bedanken niet mogelijk is. Wij hopen dat zij dit
Tussentijds Bericht lezen op onze website www.tumanitenda.nl waar het ook op verschijnt.
Met vriendelijke groet,
Klaas Kimstra,
secretaris van het Tumani Tenda Development Fund.
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