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Op 20 Maart a.s. bestaat Stichting Karamba 5 jaar. In 2015 opgericht om mensen in Gambia te 
helpen aan betere leefomstandigheden en meer toekomstperspectief. In de afgelopen 5 jaar is 
er al veel bereikt en ook voor de komende jaren zijn er weer veel nieuwe plannen. 

Onze bestuursleden zijn dit afgelopen jaar weer ver-

schillende keren in Gambia geweest om de lopende 

projecten te bezoeken.  

 

Dit jaar is er een nieuwe elektrische waterpomp geïn-

stalleerd bij de school, deze werkt op zonnepanelen 

die de pomp, de school, het lerarenhuis en de kliniek 

voorzien van elektriciteit. Er zijn op verschillende pun-

ten op het schoolterrein kranen geplaatst, o.a. ook bij 

het toiletgebouw. Tevens zijn er watertanks geplaatst 

bij de groentetuin van de school, waardoor alles altijd 

voorzien kan worden van water.  

De  nieuwe schoollokalen (een computerlo-

kaal en bibliotheek), alsmede een kantoor 

voor het hoofd van de school zijn ook ge-

bouwd en zijn in het bijzijn van een aantal 

van onze bestuursleden in januari 2020 offi-

cieel in gebruik genomen.  

In 2019 zijn er weer vier containers met hulpgoederen naar Gambia gestuurd, waaronder veel materialen voor de 

verschillende medische faciliteiten en ook gedoneerd schoolmeubilair voor de school in Toniataba. Natuurlijk gaat 

er ook veel naar de winkel  in Soma, de opbrengst van de verkoop (na aftrek kosten) helpt met de financiering van 

de verschillende projecten.  
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Doordat er nu woonruimte beschikbaar is voor de leraren kan de school in Toniataba betere onderwijzers aantrekken 
en hierdoor heeft de school door zijn uitstekende programma een hogere classificatie gekregen en kunnen de kin-
deren nu twee jaar langer onderwijs krijgen (primary en secondary levels). Volgens de daar geldende regelgeving 
heeft de school hierdoor ook een ander schoolhoofd gekregen.  

De behandelingen van Aisha, het Gambiaanse meisje 
dat sinds vorig jaar op onze kosten behandelingen 
krijgt voor de gevolgen van een hersenbeschadiging 
bij de geboorte gaan door en er is inmiddels ook een 
rolstoel voor haar gestuurd. Er is nu contact met Ne-
derlandse artsen om te zien wat er verder nog voor 
haar gedaan kan worden.  

Voor 2020 staat er een nieuw en zeer ambitieus project in de planning, het bouwen van een ambachtsschool voor 
leerlingen in Toniataba en omgeving die na de basis school een vak willen leren. In eerste instantie worden er 5 ver-
schillende richtingen aangeboden, elektricien, timmerman, auto monteur, fietsenmaker en kleermaker. De opleiding 
zal 2 jaar duren. Hiervoor zal er niet alleen een school gebouwd moeten worden, maar ook erkende opleidingen ge-
geven moeten worden waardoor de leerlingen met geaccrediteerde diploma’s van school komen. Een team van on-
ze stichting heeft in Januari 2020 met het ministerie van Onderwijs in Gambia gesproken. 

In Nederland blijft de Stichting ook actief, er worden nog steeds tassen, schorten, deurstoppers en kussens ge-
maakt, de opbrengst van de verkoop gaat naar de aanschaf van de uniformen, schooltassen en schoenen voor de 
kinderen op school. Er zijn weer veel mooie donaties binnen gekomen van o.a. De Kringloop winkel Ermelo, scholen 
in Ermelo die meubilair gedoneerd hebben, De Oude Kerk in Ermelo die de opbrengst van een kerstfair heeft gedo-
neerd en vele andere particuliere donaties. 


