
Het beperkt aanbod aan 

onderwijs en de armoede in Gambia heeft 

ertoe geleid dat we ons willen engageren 

voor  de kinderen en de gemeenschappen 

daar.  

Kinderen hebben recht  op onderwijs.  Door 

dit te faciliteren, willen wij het verschil ma-

ken. Hen de kans geven om te leren lezen en 

schrijven, gewoon de kans geven om onder-

wijs te  mogen of kunnen volgen. Dit alles in 

de overtuiging dat we daarmee een basis 

leggen voor een betere toekomst.  

Anderzijds geloven we in de kracht van zelf-

redzaamheid. Luisterend naar de lokale ge-

meenschap besloten we in te gaan op hun 

vraag naar landbouwgrond. Door in deze 

basisbehoefte te voorzien, krijgen ze de kans 

om hun gezin te voeden en hun levensstan-

daard te verhogen.   

Rekeningnummer  BE93 0635 9690 2467 

E-mail: costermans.astrid@gmail.com 
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E e n  h a r t  v o o r  k i n d e r e n  

Deze projecten worden gedragen door  

Astrid & Pieter. De realisatie ter plaatse wordt 

mogelijk gemaakt door  jullie steun en giften. 

www.facebook.com/HaalaiXaleGambia  



Ons onderwijs project 

In New Yundum zorgen we voor de Nursery school 

en dit samen met de grondleggers van deze school. 

Zo zijn we drie jaar geleden gestart met ons voed-

selproject. Ter plaatse kopen we rijst, olie, ui, aard-

appelen, …. Hiermee geven we de kinderen een 

warme maaltijd en dit 4 dagen per week, want op 

vrijdag is de school ‘s middags uit. We rekenen uit 

dat één maaltijd op ongeveer  € 0,23 komt.   

Ondertussen kennen we ook de andere noden van 

de school en de schoolkinderen aldaar. Jaarlijks 

proberen we hier schoolmateriaal in te zamelen via 

allerlei projecten.  Potloden, pennen , rugzakjes,  

didactisch materiaal, … ter plekke kopen we schrif-

ten en papier.  

 

W a t  d o e n  w e ?  

HALAAI XALE 

 

De verdere noden zijn nog steeds  water, schaduwplekken, 

toiletten, elektriciteit,  … 
 

Het voedselproject zorgt voor een onverwacht succes. Op een  

jaar tijd kende de school een groei van 100 kinderen. De dage-

lijkse maaltijd is voor de ouders  een stimulans om hun kind 

naar school te laten gaan. Voor ons is het een wissel op de 

toekomst die het verschil kan maken voor dat éne kind. An-

derzijds zien we de kinderen evolueren in hun leerproces.    

We bakken wafels en maken chocolade. We organiseren 

schuurverkopen met tweedehandskleding en speelgoed. We 

nemen deel aan braderies , wereldmarkten en rommelmark-

ten,... Sommige acties met al meer succes dan andere. Met 

deze acties zamelen we het nodige geld in om de dagdagelijk-

se maaltijden te financieren en om op termijn de watervoor-

ziening uit te  breiden. We hopen in 2016 de watervoorziening 

aan de school  te kunnen realiseren.  
 

Om ons project continuïteit te geven, hebben we in december 

2014 op het stukje grond aan de school een kleine groentetuin 

opgestart. Eerst  zijn we zelf gaan leren hoe we het tuinieren in 

Gambia moeten aanpakken. Nadien zijn we met de mensen 

van de school zelf aan de slag gegaan. Ondertussen worden er 

boontjes, mais, casava, ui en me-

loenen gekweekt. Deze groenten 

worden gebruikt bij het klaarma-

ken van de  maaltijden. De  

kinderen en leerkrachten dragen 

mee zorg voor de tuin .  

 

 

Het dorpje Kartong 

Dit dorpje ligt ons ondertussen nauw aan het 

hart. Het geboortedorpje van onze lokale con-

tactpersoon en coördinator bereik je na een half 

uur land inrijden. We ervaren er gastvrijheid, 

maar zien ook de 

armoede. We on-

dersteunen dit 

dorpje met kleding 

die we inzamelen 

en materialen waar 

nood aan is. Zo 

brachten we een 

rolstoel, buggy en 

incontinentiemateriaal, matrassen en fietsen  ter 

plekke. 

Vanuit de vrouwen gemeenschap is er een duide-

lijke  vraag naar een .groentetuin. Een aantal be-

langrijke  stappen tot het realiseren van een 

‘women’s garden’ zijn gezet. 
 

In december 2015 konden we de aankoop van 

een eerste stukje grond realiseren. We kochten in 

de buurt van Manneh Kunda  een stuk grond van 

35 are. Deze grond gaan we ter beschikking  stel-

len aan  een aantal families. In samenspraak met 

onze coördinator en de gemeenschap wordt be-

slist welke families eerst  in aanmerking komen.   

 

Onze visie   

We willen kleinschalige projecten realiseren 

waarbij we ons vooral focussen op continuïteit en 

duurzaamheid.    


