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Ieder kind moet kunnen leren. Met een glimlach! Steun ons.  

 
Gorinchem, 7 december 2019 
 
Betreft: Sponsorbrief Basisschool 
 
 
 
Beste heer/mevrouw, 
 
Tijdens de jaarwisseling van 2016/2017 raakten Mark Leeuwis en Jacco Verschoor, de initiatiefnemers van 
de stichting, in aanraking met een school in The Gambia. De school verkeerde in een erbarmelijke situatie: 
los hangende elektriciteitsdraden, schots en scheve muren, slechte banken en zelfs geen tafels, om over 
het schoolbord niet te spreken. Bij terugkomst in Nederland besloten zij begin april 2017 de stichting op te 
richten.  
 
De stichting heeft als missie te zorgen voor beter primair onderwijs voor (kansarme) schoolgaande 
kinderen in The Gambia, zodat ook zij een kans hebben op een betere toekomst. Specifiek is de stichting 
momenteel actief in Lamin Kerewan Village. Naast het bieden van onderwijs is het voor de stichting 
essentieel om te zorgen voor een hygiënische en veilige schoolomgeving.  
 
Nu bijna twee jaar verder is er al veel gebeurd! Via de website en nieuwsbrieven houden wij onze 
sponsoren en donateurs nauw op de hoogte van de ontwikkelingen. Zo heeft de stichting de complete 
kleuterschool verbouwd: 

 Nieuwe afsluitbare ramen om meer licht voor de kinderen te genereren in de lokalen, 

 Nieuwe plavuizen in de lokalen, zodat de kinderen geen les meer krijgen op zandvloeren, 

 Het dak is volledig gerenoveerd met daarin licht doorlatende platen, 

 Er wordt gezorgd voor lesmateriaal voor de leerlingen, 

 Een nieuw toiletgebouw met stromend water met daarin aparte ruimtes voor jongens, meisjes, 
leraren en gasten. Tevens is er een douche geplaatst, 

 De waterpomp is vervangen, 

 De leraren krijgen maandelijks een salaris en de stichting helpt bij de vaste lasten, 

 Het gebouw is zowel binnen als buiten opnieuw gestukt, geverfd en geschilderd, 

 De eerste stappen zijn ondernomen om een bibliotheek op te zetten, 

 Inmiddels worden er ca. 80 leerlingen maandelijks gesponsord, 

 Een container met een compleet nieuw schoolinterieur is eind februari 2019 aangekomen en in 
gebruik genomen, 

 Maart 2019, zijn we gestart met het leggen van de fundering, dit is succesvol afgerond in april, 

 Mei dit jaar, zijn we gestart met het bouwen van het eerste deel van de basisschool,  

 In middels staan de muren van de eerste drie lokalen en wordt er een dak de muren gelegd. 
 
Doordat alle stappen zijn ondernomen om een prachtige kleuterschool neer te zetten, is de school 
inmiddels vernoemd naar de “Smiling Child Nursery School”. Alle activiteiten die de stichting onderneemt 
zijn terug te lezen op onze website: www.smilingchildofthegambia.nl  
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Doordat we de kleuterschool compleet verbouwd hebben, willen wij nu het dorp Lamin Kerewan Village 
helpen bij het realiseren van de behoefte om een basisschool in het dorp te bouwen. De dichtstbijzijnde 
basisschool is namelijk 45 minuten tot 1 uur lopen over onverharde wegen. Gevaarlijk voor zulk jonge 
kinderen en daarom besluiten veel gezinnen om hun kinderen niet meer naar school te laten gaan. Tevens 
is het financieel ook vaak niet haalbaar voor deze gezinnen. Wij voelen ons geroepen hen hierbij te helpen. 
 
Door de kracht van onze stichting en ons netwerk hier in Nederland hopen wij deze kleuters een kans op 
een betere toekomst te bieden. Samen met de leraren en ouders van de kinderen gaan we dit jaar starten 
met het bouwen van de basisschool. Wij vragen uw steun, want alleen samen kunnen we een verschil 
maken. Er gaan inmiddels 300 kinderen naar school en het is onze missie hen een kans op een betere 
toekomst te bieden. Het is ons streven om per jaar een klaslokaal voor de basisschool bij te bouwen. Totaal 
gaat het om € 5000,00 per klaslokaal, wij zijn voornemens 6 lokalen te gaan bouwen. 
 
Langs deze weg willen wij u vragen, ons hierbij te steunen. Een bijdrage groot of klein, alles helpt om het 
verschil mogelijk te maken voor deze kinderen. De stichting heeft een ANBI-status en hiermee zijn uw 
giften aftrekbaar. Wenst u een factuur? Laat het ons dan even weten. Wij hopen op uw steun te mogen 
rekenen.  Steun kan in verschillende manieren, zoals een financiële bijdrage, samen activiteiten opzetten, 
maar ook geven wij graag presentaties over onze belevenissen.  
 
Met gepassioneerde groet, 
 
 
Mark Leeuwis, Jacco Verschoor en Rosanna van Poppel 
Smiling Child of The Gambia
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Aangezicht van de basisschool 

Plattegrond 

Plattegrond van Smiling Child Schools 

Om u een idee te geven bij de school en het plan 
laten wij u graag de tekeningen zien van de school 
en foto’s van de verbouwde kleuterschool en het 
toilet.  

Ieder kind moet kunnen leren. Met een glimlach! Steun ons. 
 
Informatie over doneren en andere mogelijkheden vindt u terug op onze website: 
www.smilingchildofthegambia.nl of steun ons direct via:  
IBAN: NL58RABO0319052478 T.N.V. Smiling Child of The Gambia. 

 

Het nieuwe en oude toilet 

De verbouwde kleuterschool 
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