Crowd Funding aanvragen bij Stichting Dohantu

1. Schoolgeld
De basisschool in Gambia is gratis. Toch zijn er veel ouders die hun kind niet naar school kunnen
sturen. Het schooluniform en de leermaterialen kunnen zij namelijk niet betalen. Ook verder leren zit
er niet altijd in, want het vervolgonderwijs is voor velen te duur. Stichting Dohantu vraagt daarom
aan u om deze kinderen te helpen. Door een financiële bijdrage geeft u deze kinderen de kans om
verder te leren. Doorlopend komen er aanvragen binnen om kinderen te ondersteunen om
naar school te kunnen gaan. Wij zien dat de schoolontwikkeling goed is voor het kind zelf,
maar ook voor het hele gezin en uiteindelijk het land zelf.
Financiële ondersteuning: Voor één schooljaar heeft elk kind het volgende nodig: 60 euro
onderbouw 90 euro bovenbouw primair onderwijs, 120 euro vervolg onderwijs, 150-800
beroepsopleiding, hogeschool of universiteit

2. Tweetalige islamitische school in Kerewan
In Keweran is een kleine islamitische school gebouwd, waar zo’n 113 kinderen tussen 8 en
12 naar school komen. Het simpele schoolgebouw is gefinancierd met de weinige middelen
van de gemeenschap. Ook de docenten worden betaald vanuit een vrijwillige bijdrage.
Het bestuur van de school zoekt financiering om de kinderen in Kerewan airport betere
educatie te geven in een kwalitatieve en veilige leeromgeving: klaslokalen met tafels en
stoelen, een keuken en sanitair.
Ook inhoudelijk wil de school een kwalitatieve vooruitgang maken door zowel Engels als
Arabisch aan te bieden, zodat de kinderen kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs
van eigen keuze. Daarnaast kan de school een centrum zijn voor interreligieuze educatie.
Financiële bijdrage gevraagd: Het begrote bedrag voor de herbouw van de school ligt op
€16.800,-.
Expertise gevraagd: De educatieve aanpassing kan plaats vinden door scholing van de
docenten, extra docenten of uitwisseling van expertise. Eén van de bestuursleden is
betrokken bij het interreligieuze dialoog op Gambia College.
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Njawarra – drie projecten in het binnenland van Gambia
3. Beschutting voor de wachtruimte bij de gynaecologie praktijk
In het dorp Njawarra is een praktijk voor gynaecologie. Bewoners van de omringende dorpen
komen hier naar de praktijk. De wachtkamer is buiten. De beschutting van de wachtruimte is
echter beschadigd door een omgevallen bomen. De patiënten, waaronder zwangere
vrouwen, hebben op dit moment geen beschutting meer tegen de zon of de regen. In het
grootste deel van het jaren zijn er hoge temperaturen in het binnenland van Gambia. In het
regenseizoen valt er veel regen.
Financiële bijdrage gevraagd: Om de wachtruimte van nieuwe beschutting te voorzien is een
bedrag van 1500 euro nodig.

4. Food Processing Centre
Gedroogde mango, Wonjo jam, natuurlijke geneesmiddelen worden geproduceerd in
Njawarra Food Processing Centre. Het centrum is ondersteund in de verwerking van de
producenten. Op dit moment zoekt het centrum deskundigheid voor commercie van de
producten. Hoe komen de producten van het dorp naar het stedelijk gebied in Gambia of
buiten Gambia?
Expertise gevraagd: Het centrum zoekt experts die meedenken om hun producten goed in
de handel te zetten.
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5. Watertank
Njawarra heeft een water die het hele dorp voorziet van schoondrinkwater. Op dit moment is
de tank aan vervanging toe. Na 7 jaar is er lekkage aan de waterzak in de tank ontstaan.
Door deze lekkage valt de druk uit de tank weg, waardoor het dorp amper voldoende water
uit de kranen kan halen.
Financiële bijdrage gevraagd: Voor vervanging van de watertank is een bedrag van 10.000
euro nodig.
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