
 
 

 

 

 

Nieuwsbrief December 2020 Gambia Child 
 

Beste Gambia Child sponsor, 

Even weer een update voor u van onze stichting. 

Zoals het er nu naar uit ziet is de Corona aardig onder de knie in Gambia. Gelukkig! 

De scholen zijn na een half jaar weer open. Er is geen lock down meer. 

We proberen 30 gehandicapte sponsorkinderen weer naar school te helpen door hen schoolgeld en 

reiskosten te betalen. Voor ongeveer €1,- per dag kunnen onze kinderen naar school. Door veel hulp 

van Esther en haar manager gaat dit lukken.  

 

We hebben een chauffeur aangetrokken  om vooral de kinderen voor de daycare te halen en 

brengen. De chauffeur heeft een grote en veilige auto wat ook nodig is voor de kinderen.  

 
Kinderen kunnen niet lopen dus moeten in de auto gedragen worden. 

3 dagen per week is het een feestje voor deze kinderen. 

Ze krijgen aandacht, zorg, eten en drinken. Het is gewoon genieten. 

 

 
 

Ook het winkeltje bij Esther draait op volle toeren. 
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De gezusters Vrins zijn van onschatbare waarde, want zij zorgen maandelijks voor de nieuwe 

aanvoer. Wat een feest wanneer de volle bananendozen weer aankomen. De buurt wordt op de 

hoogte gebracht door de bekende tamtam en even later staan vrouwen in de rij om de spullen te 

bekijken. 

 

De zusjes hebben kort geleden nog rollators en een aantal goede rolstoelen laten versturen. Een van 

onze sponsor kinderen is Adama. Esther kwam er achter dat ze niet naar school kon omdat ze geen 

rolstoel meer had. Over ongeveer 6 weken kan dus ook Adama weer naar school, want ze krijgt een 

nieuwe rolstoel . 

Er is net een nieuwe aanmelding binnen gekomen voor een meisje Awa. Ze is 5 jaar en ligt de gehele 

dag op een matrasje. Ze kan niet praten, zitten, lopen en eten en toch lacht ze. Ze drinkt alleen 

melkpoeder van het merk Nutrilac en Nutribom wat ongeveer €40,- per maand kost. Beide ouders 

hebben noodgedwongen een fulltime baan. Er zijn nog 2 kinderen in huis, maar die kunnen niet naar 

school omdat ze moeten oppassen op Awa. De ouders zijn zeer dankbaar dat we contact met hen 

opgenomen hebben. Misschien is er een mogelijkheid voor Awa dat ze naar daycare kan. We gaan ze 

in ieder geval proberen te helpen. 

 

Gerda en Francien gaan hopelijk in februari naar Gambia. Dan gaan we natuurlijk alle kinderen weer 

zien!!  

 

Geweldig wat we aan donaties krijgen voor deze kinderen. U weet het iedere euro die u geeft is 

belastingaftrekbaar omdat we Anbi status hebben. 

Dank u wel, 

 

Groetjes van het bestuur 

Lia, Wim, Gerda, Mary en Francien 

 

 

 

 

 


