Den Haag, december 2021
Beste vrienden van de Big Tree Nursery,
We kunnen dit jaar geen verslag uit de eerste hand doen. Het
was onmogelijk onze vrienden in Gambia te bezoeken. Daarom
hebben we enkelen van hen gevraagd dat voor ons te doen.

Kemo Bah, directeur/administrateur van het Gambian Management Team
2021 was een moeilijk jaar voor de Big Tree Nursery; Corona eist een zware tol.
De school was een groot deel van het jaar in lockdown, maar gelukkig konden we
na de zomervakantie weer van start. Om peuters de Coronaregels goed te laten
volgen valt niet mee, maar het is aandoenlijk om te zien hoe zij hun best doen.
Na de zomer waren er personeelsproblemen. Musu, onze kokkin, was niet meer
tevreden met haar baan en haakte af. Mbye, de conciërge ging na jarenlange
trouwe dienst met pensioen en Mariyama besloot om de studie weer op te
pakken. Het is niet eenvoudig goede werknemers en vooral leerkrachten te
vinden, want er is veel concurrentie door de toeristenindustrie. Een baan als
kruier, of barman levert al snel meer aan fooien op, dan een leraar verdient.
Misschien werkte Covid in dit geval in ons voordeel, want ik was weer in staat om
goede vervangers voor de vacatures te vinden. Het team is solide en zeer
bekwaam en werkt gelukkig heel goed samen.
We hopen in 2022 weer aannemers bereid te vinden om ons achterstallig
onderhoud te verrichten. De school en de muren hebben weer een verfbeurt nodig
en er is een aantal reparaties te verrichten die de
afgelopen tijd zijn blijven liggen.
Met de BTN gaat het goed. Het wordt als de beste
‘nursery’ in de wijde omgeving gezien. Dat geeft een
grote aantrekkingskracht. In hun enthousiasme heeft de
staf van de BTN daarom meer nieuwe leerlingen
aangenomen dan het gewenste gemiddelde aantal van
30 leerlingen per groep. We zullen er in de toekomst
rekening mee houden dat we alleen nieuwe kinderen
aannemen, wanneer de aantallen dat toelaten. Want
populair zijn is mooi, maar dat mag niet ten koste van de
kwaliteit gaan. De ‘community’ zou echter heel graag
zien dat we onze activiteiten uit zouden breiden.
Als Corona wordt beteugeld gaan we een goed jaar
tegemoet: genoeg leerlingen, een goed team en een
stichting, waarop we ook in moeilijke tijden kunnen
bouwen.

Amie Touray, ‘Head Teacher’ van de BTN
Normaal gesproken ben ik een opgewekt, vrolijk persoon, maar toen mij gevraagd
werd iets te vertellen over de Corona-situatie in Gambia werd ik toch een beetje
triest.
Wij Gambianen hebben in lockdown moeten leven. In onze cultuur gaan we altijd
hartelijk met elkaar om, maar door Corona was er geen interactie meer mogelijk.
We bezoeken elkaars ‘compound’ niet meer en ook het bezoek aan de moskee is
een probleem. Het is praktisch onmogelijk om buiten het eigen dorp te reizen. We
worden daar wel een beetje depressief
door.
Gezondheidswerkers houden in de gaten of
wij wel de anderhalve meterregel naleven
en mondkapjes dragen. Omdat er bij ons
geen vaccins beschikbaar zijn, houden we
ons graag aan de regels, we leggen dus
ook veel nadruk op hygiënische
maatregelen, zoals het veelvuldig wassen
van de handen.
Door de lockdown moesten de scholen dicht. Leraren, ouders en studenten
maken zich ernstig zorgen over het onderwijs aan de kinderen. Ook ons schooltje
hield de poort ruim zeven maanden gesloten. We merkten daarna dat de
ontwikkeling bij onze kindjes grotendeels had stilgestaan.
Corona is een ramp voor de Gambiaanse economie. Voor kantoren en
werkplaatsen was er minder werk en vele moesten daardoor sluiten. Vooral het
wegblijven van de gasten voor onze toeristenindustrie heeft rampzalige gevolgen
voor de welvaart en werkgelegenheid in ons land. Wij, ons gezin, hebben de
problemen aan den lijve ondervonden, doordat mijn echtgenoot, door gebrek aan
werk, ontslagen werd. Sindsdien is het leven voor onze familie niet gemakkelijk.
Zeker nu de prijzen van de meeste producten zeer sterk stijgen. Veel gezinnen
kunnen zich niet meer genoeg voedingsmiddelen veroorloven.
Nog meer dan anders, zijn we dankbaar voor de ondersteuning die jullie ons
geven. De kinderen, omdat zij een aantal uren per dag ongestoord van het leven
kunnen genieten en iedere ochtend in ieder geval nog een bord pap krijgen die
hun maag vult en wij, de leerkrachten en ondersteunend personeel, omdat we dit
mooie werk kunnen blijven doen en verzekerd zijn van een betrouwbaar inkomen.
Corona is de ergste vijand die ik ooit heb gekend. Laten we wensen dat we in het
jaar 2022 met de hulp van God weer een nieuwe weg in kunnen slaan. Maar eerst
wens ik jullie een zeer gelukkige Kerstmis
.

Wuyeh Ceesay, werkt voor een internationale organisatie
Het gaat goed met mij en dat is in belangrijke mate te danken aan ‘pappa’ en
‘mamma’ (Bob en Edda Breuk) en hun stichting.
Ik ga in januari starten met mijn nieuwe baan voor de ‘International Organization
for Migration’ (IOM), een onderdeel van de VN. Mijn rol in IOM zal operationeel
zijn, om de duurzame re-integratie van terugkerende migranten te
vergemakkelijken, met een bijzondere nadruk op de bescherming van kwetsbare
migranten. Meer dan 6.000 Gambiaanse remigranten werden al door de IOM
bijgestaan. Ik zal ook samenwerken met lokale partners om mensenhandel te

bestrijden, grenzen effectief te beheren, de gezondheid van migranten te
bevorderen, bewustzijn te vergroten over de risico's van en alternatieven voor
illegale migratie, pleiten voor veilige en legale arbeidsmigratie, en diasporabetrokkenheid bevorderen om bij te dragen aan economische ontwikkeling door
overdracht van kennis en vaardigheden. Het IOM ondersteunt de regering van
Gambia en nationale en lokale partners om hun capaciteiten op te bouwen om
migranten te beschermen, hun rechten te bevorderen en migratie beter te
beheren.
Ik zal altijd dankbaar zijn voor de steun die de stichting mij heeft gegeven.
(In de oprichtingsfase van de BTN kwamen Bob en Edda in contact met Wuyeh. Hij was een
verlegen, maar uiterst schrander kind, dat net de ‘middle school’ had voltooid. Uit een gezin
komend, waarvan de vader overleden was en een broertje gehandicapt, had Wuhey, ondanks
zijn talenten, weinig kans om door te kunnen leren. Maar de stichting ondersteunde hem op
cruciale momenten met studiebeurzen of het bijeenbrengen van een startkapitaal voor zijn copy
shop. Omdat zijn succesvolle winkeltje zich ontwikkelde tot een illegale drukkerij, die pamfletten
tegen de toenmalige dictator Yahya Jammeh verspreidde, moest hij op een gegeven moment
Gambia ontvluchten. Nadat Jammeh was verjaagd kon Wuhey terugkeren en ontving hij van de
IOM, zijn toekomstige werkgever, als dank voor zijn moed en inzet een internationale beurs om
in Cyprus een opleiding ‘Migratiestudies’ te volgen. Hij heeft onlangs zijn diploma behaald en is
nu terug in Gambia.)

Bestuur
In het afgelopen jaar is het dagelijks bestuur versterkt met Loekie van der Sar, zij
is de nieuwe secretaris. Bob Breuk blijft voorzitter. Rienk Bijlsma wordt
penningmeester en Jos Sierhuis blijft aan als algemeen lid.
Loekie popelt natuurlijk om naar (wat zij nu ook al beschouwd als) haar schooltje
te gaan en om onze Gambiaanse vrienden te ontmoeten. Naar het zich nu laat
aanzien, is de kans klein dat we dit jaar de reis zullen ondernemen. We balen
daar enorm van.
We prijzen ons wel uitermate gelukkig, dat we in 2019 het besluit hebben
genomen om het beheer in handen van het lokale Gambian Management Team te
leggen. Kemo Bah en zijn mannen leveren uitstekend werk. Het is heel knap hoe
zij de schooltjes onder hun vleugels (zij beheren ondertussen ongeveer 10
nurseries) rotsvast overeind weten te houden in deze zeer moeilijke tijd. Chapeau!
Wij zijn blij dat we het goede werk in Gambia, met jullie donaties, van een solide
financieel fundament kunnen voorzien, zodat de continuïteit ervan niet direct
gevaar loopt. Maar onze inkomsten staan onder druk. Dat de Dalton Sponsor
Loop door Corona (komend jaar mogelijkerwijs voor de derde keer op rij) telkens
niet door kan gaan is een gevoelig verlies.
U zult begrijpen dat uw steun in deze moeilijke tijd extra hard nodig is.

WIJ WENSEN U EEN
VROLIJKE KERST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
WAARIN WIJ HOPELIJK WEER OP UW STEUN MOGEN REKENEN

U kunt ons steunen door een donatie op rekening
IBAN: NL32 FVLB 0227 3081 74 (ANBI erkend) van de STG HELP GAMBIAN
CHILDREN.
Website: www.helpgambianchildren.nl
Facebook: H.E.L.P. Gambianchildren

