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Hoogeveen - Vorige maand bracht de stichting Bijeen u op de hoogte van de actie van
Stichting Bijeen voor openbaar onderwijs in Hoogeveen, om een groot aantal
computers beschikbaar te stellen aan de stichting Goods for Gambia. De eerste
computers zijn vrijdag 19 december door bestuursleden van de stichting in Gambia
overhandigd. Ter plaatse doet Renate Wiggers van Goods for Gambia verslag.
Om 10.00 uur afgelopen vrijdag heeft Stichting Goods for Gambia de eerste gedoneerde
computers door Stichting Bijeen, overhandigd aan Muhammed Jabbi. Mr. Jabbi is het
schoolhoofd van de Brufut Upper Basic School, een school met ruim 1500 leerlingen. Dat was in
2002 wel anders. Deze school is letterlijk onder de mangoboom opgericht. Deze mangoboom
staat er nog steeds. De Brufut Upper Basic School wordt sinds lange tijd ondersteund door
Stichting Onderwijs voor Gambia uit Noordscheschut.
De huidige computers van de school zijn in 2008 geschonken door een Noors bedrijf. Deze zijn
nu echter in zo’n slechte staat dat goed computeronderwijs geven haast niet meer mogelijk is.
Jabbi was dan ook zeer verheugd over de komst van deze nieuwe computers. De bestuursleden
van zowel de Nederlandse als de Gambiaanse St. Goods for Gambia, zijn met groots onthaal
verwelkomd door alle leerlingen, leerkrachten. Er werd gezongen en je kon de blijheid van elk
gezicht lezen. Allan Vos, voorzitter St. Goods for Gambia: “Onbeschrijfelijk wat we hier vandaag
hebben meegemaakt. Het was hard werken voor alle vrijwilligers om de computers op tijd klaar
te krijgen, maar als je ziet hoe blij men er hier mee is, dan is het dat meer dan waard
geweest.”
Alle bestuursleden werden persoonlijk bedankt door schoolhoofd Jabbi en onder luid gezang
werd er weer afscheid genomen om naar de volgende locatie af te reizen.
De Nursery School in Sukuta mocht dit keer ook een aantal computers ontvangen. Het hoofd
van de school mevr. Alumatou was ontzettend blij met de aangeboden computers. De school is
op dit moment 2 nieuwe klaslokalen aan het bouwen en een lerarenkamer. De computers
komen dus als geroepen. Ook hier was het een en al feest. De meegenomen snoepjes, fluitjes
en ballonnen vielen in goede aarde bij alle kinderen.
De scholen van Bijeen vinden het bijzonder leuk om hier te kunnen volgen hoe de
overhandiging van de computers verloopt. Er komen bij de scholen nog steeds computers
beschikbaar voor de Goods for Gambia. De laatste computers gaan in januari naar het Gambia
College in Brikama. Hierover volgt terugkoppeling in januari.

