Op 20 maart a.s. bestaat Stichting Karamba 6 jaar. In 2015 opgericht om mensen in Gambia te
helpen aan betere leefomstandigheden en meer toekomstperspectief. In de afgelopen 6 jaar is
er al veel bereikt en ook voor de komende jaren zijn er weer veel nieuwe plannen.

Een aantal van onze bestuursleden zijn begin
2020 naar Gambia geweest, waar zij o.a.
aanwezig waren bij de feestelijke opening
van de nieuwe lokalen (bibliotheek, computer
lokaal en kantoor voor het hoofd van de
school) bij de school in Toniataba.

Mede door de kwaliteit van de leraren en het feit dat de school
een hogere kwalificatie heeft ontvangen zijn er in de afgelopen
tijd meer dan 150 leerlingen op de school bijgekomen. Hierover in het volgende onderdeel meer informatie.

Vorig jaar zijn wij begonnen met de planning voor de realisatie van een ambachtsschool
(Technical Secondary School). Dit was natuurlijk een zeer ambitieus plan, maar wij kunnen nu
melden dat wij in samenwerking met MRC Holland, de Gambiaanse regering (ministerie van
Onderwijs) en de lokale gemeenschap zijn begonnen met de bouw van de school. Deze school
is in September 2021 klaar.
De grond voor de school is gedoneerd door de familie van onze contact persoon in Gambia,
Karamba Saidybah, en een aantal andere families uit het dorp. Het is geweldig om te zien hoe de
lokale bevolking wil meewerken aan de toekomst van de kinderen van deze regio.
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De school zal om te beginnen bestaan uit 12 klaslokalen, kantoren, onderkomen voor leraren,
toiletten en opslagruimtes. 8 Lokalen worden in eerste instantie gebruikt voor de leerlingen van
de bovenbouw van de school in Toniataba en 4 lokalen worden gebruikt voor de opleidingen
voor specifieke vakken (Timmerman, Loodgieter, Metselaar, Elektricien, Automonteur, Fietsenmaker en Metaalbewerker).
De bouw en basisinrichting van
de school wordt gefinancierd
door MRC Holland Foundation.

De exploitatiekosten (o.a. salarissen leraren) worden gedragen door
de Gambiaanse regering.

Het Ministerie van Onderwijs regelt de inhoud van het lespakket en de diplomering. Met een
diploma van deze school kunnen de jongeren goede banen vinden.
Stichting Karamba verzorgt o.a.de inrichting van de praktijklokalen voor de technische
opleidingen (gereedschappen en machines). Er is nu een grote campagne van start gegaan
om goede gebruikte gereedschappen etc. te verzamelen.

in 2020 zijn er ook weer een aantal
containers met goederen naar Gambia
verstuurd. De school en het ziekenhuis
hebben veel spullen ontvangen en de rest
is in de winkel in Soma verkocht. De
opbrengst na af- trek van kosten is nu
beschikbaar voor het Skills center project.
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We hebben in 2020 een auto gekocht voor Karamba, dit maakt zijn werk een stuk efficiënter.

In Nederland blijft de Stichting ook
actief, er worden nog steeds tassen, schorten, deurstoppers en kussens gemaakt, de opbrengst van de
verkoop gaat naar de aanschaf van
de uniformen, schooltassen en
schoenen voor de kinderen op
school.

DVS ‘33 (lokale voetbalclub in Ermelo) heeft uniformen, trainingspakken en voetbaltassen
gedoneerd voor verschillende teams in Gambia.

De Goede Herder School uit Ermelo heeft een groot aantal computers gegeven voor het nieuwe
computerlokaal.
De Lucaskerk in Ermelo heeft opbrengsten van een aantal collectes gedoneerd.
Opbrengst kerstfair van de Oude Kerk in Ermelo.
De Bernardschool uit Ermelo heeft school meubilair gedoneerd.
De opbrengst van de najaar- en kerstbloemstukken is naar de Stichting gegaan.
En verder zijn er ook weer veel andere donaties binnen gekomen.
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