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Tumani
Tenda Development Fund
Tussentijds Bericht (TB) nr. 44

9 November 2019

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:

Afscheid van Klaas Kimstra als Voorzitter:
Op 15 Augustus hebben we in een feestelijke bijeenkomst afscheid genomen van Klaas als onze
voorzitter. Als oprichter van het TTDF zal hij altijd deel van ons blijven maar nu niet meer als
actieve voorzitter. Met een feestelijke taart en een ceremoniele overhandiging van de map met 43
Tussentijds Berichten werd officieel de verantwoordelijkheid overgedragen.
Aangezien Klaas de oprichter is van de Stichting blijft hij in naam erevoorzitter.

Een Tussentijds Bericht verschijnt wanneer voldoende nieuws te melden is. Dit Tussentijds Bericht nr. 44 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@tumanitenda.nl.
Kent u iemand, die dit Tussentijds Bericht ook zou willen ontvangen? Stuur ons dan een bericht.
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Goed nieuws van de school in Tumani Tenda

Alle onderwijzers van de basisschool in Tumani Tanda.
Dit jaar heeft de eerste lichting van leerlingen in Tumani Tenda het Nationale Grade 9 GABECE
examen afgelegd. De school werd verrast door zeer goede resultaten. Op 9 November zal de school
dit vieren waarbij leerlingen en onderwijzers beloond zullen worden voor de behaalde resultaten.
Het heeft als gevolg dat er dit jaar veel meer leerlingen van andere dorpen gekozen hebben om
naar de middelbare school in Tumani Tenda te komen! We zien dit als een kroon op het werk van
Klaas die zich bijna 20 jaar lang heeft ingezet voor de ontwikkeling van de school.
Het bestuur in Nederland, het bestuur in Gambia en alle mensen in Tumani Tenda willen Klaas op
deze plek nogmaals bedanken voor zijn enorme inzet.
De kleuter- en basisschool tellen inmiddels 550 leerlingen! De prestaties van de leerlingen behoort
tot de bovenste 15% van de 250 scholen in The Gambia.
In dezelfde bijeenkomst hebben we twee partnerstichtingen uitgenodigd waar we samenwerking
mee zoeken:
Yiriwaa Foundation richt zich op steun aan scholen en schoolkinderen. In een volgend TB zullen
we hier verder op terugkomen. We zullen kijken hoe we van hen kunnen leren om de studiefonds
anders op te zetten, met onder meer betere terugkoppeling naar de donoren.
Dawda Foundation -Stichting sinds 2011.
De missie van de Stichting en Foundation is het verbeteren van de levensomstandigheden m.n. van
de vrouwen m.n. door ideeën, scholing en kennisontwikkeling uit de gemeenschap en middels
zelfwerkzaamheid. Zo ligt de verantwoordelijkheid van de verbeteringen bij de mensen zelf.
Tablet lab voor rekenonderwijs:
In TB 43 van Mei 2019 berichtten wij over de invoering van onderwijs met behulp van Tablets in de
school in Tumani Tenda. Zoals gemeld bouwt het dorp zelf een extra lokaal bij om ook een Tablet
Lab voor rekenvaardigheid op te zetten. Momentieel wordt het dak geplaatst en sparen we nog voor
het interieur. We streven ernaar het nieuwe Lab in Januari in gebruik te kunnen nemen.
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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.
Met vriendelijke groet,
Gerry Swane
secretaris van het Tumani Tenda Development Fund.

____________________________________________________________________
Het bestuur van het TTDF bestaat uit de volgende personen
Ir. Eize-Jan Bakker
Van Goyenlaan 2c
3723 GP Bilthoven.
Tel 030-229 35 92
ej.bakker@telfort.nl
Penningmeester
Ir. Gerry Swane
Soestdijkseweg Noord 344
3723 HJ Bilthoven.
Tel.: 030-229 39 83
gswane@hetnet.nl
secretaris

Mevr. Ir. Henriëtte Brümmer-Sonko
Honorair Consul der Nederlanden
Gambia.
Tumani Tenda, Gambia
PO Box 880, Banjul, The Gambia.
Tel. 00 220 777 00 83
henriette.sonko@gmail.com
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Mevr. Thea Dengerink-van Dalen
Xaveriuslaan 4
3972 EM Driebergen-Rijsenburg
Tel.0343-411928
thea.dengerink@kpnmail.nl

