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8500 euro binnen, 60 jongeren naar school.
Onze fundsraising en het fietsen naar Gambia heeft door uw enthousiasme de lieve som van 8500 euro opgebracht. 
Hiermee hebben we in totaal 60 jongeren naar school kunnen laten gaan.De meeste jongeren (44) volgen nu in Mansa Konko of Kanifing 
het 2de of 3de jaar van hun technische opleiding aan het Gambian Technical Training Institute (GTTI).
Met deze MBO opleiding zetten zij een belangrijke stap voor hun toekomst.

Met het management van het GTTI hebben we de volgende afspraken gemaakt:

1. We worden regelmatig op de hoogte gehouden over de vorderingen van alle studenten.  

2. Voor eind januari wordt er begonnen met het achterstallige onderhoud van het gebouw in Mansakonko. Dit gebouw is tussen 2009 en 
2012 gebouwd door leerlingen van ROC van Amsterdam en GTTI, met hulp van een Ned aannemer. Het geld is destijds opgebracht door 
leden en vrijwilligers van de Stichting Mansakonko in Nederland. 

3. Het schoolgeld van deze 44 studenten is 5300 euro. De helft is nu overgedragen aan GTTI. De andere helft wordt 
overgedragen eind januari 2018, als aan beide voorwaarden is voldaan. 

Er zijn 16 jongeren extra naar school kunnen gaan van het opgebrachte geld. Een aantal naar GTTI, lerarenopleiding, 
hotelschool, kleermakersopleiding, toerisme opleiding, accountancy en naar Senior Colleges. Deze jongeren en hun scholen zijn bezocht en 
er zijn ook met hen en hun leraren afspraken gemaakt om ons op de hoogte te houden. 

Al met al hebben we nog 700 euro over. Dit wordt gebruikt voor sommigen voor volgend jaar. De 60 jongeren die nu 
gesponsord zijn hebben een deel van hun schoolgeld zelf betaald. Met het GTTI zijn we nog in gesprek welke ondersteuning wij vanuit ROC 
van Amsterdam kunnen bieden op het gebied van solar en ondernemersschap. 

Hiernaast hebben wij gesproken met 24 boeren in de regio Mansa Konko/Soma. Het idee is groei van de lokale economie via 
productieverhoging met andere gewassen zoals moringa en jatropha en te zoeken naar afzetmogelijkheden op de 
internationale markt. Hiervoor is een haalbaarheids onderzoek nodig, waar we met deze boeren en een aantal mensen in 
Nederland aan werken. 

Dit schoolgeld project is hiermee voorlopig afgerond. Iedereen heel hartelijke bedankt.
Voor meer informatie, zie blog: http://nicvanderriet.waarbenjij.nu
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