The Gambia

Gambia is een klein land in West Afrika omringd door Senegal. Vanaf 2009 steunt de Stichting Vrienden
van Effatha (SVE) hier een aantal projecten voor Doven. Jaarlijks bezoeken onze projectleiders dit land.
De contacten met de Dovengemeenschap lopen via de St. John´s School for the Deaf en de Gambiaanse
welzijnsstichting van en voor Doven GADHOH.
De belangrijkste projecten in Gambia zijn de uitbreiding van het aantal vestigingen van GADHOH in het
binnenland. In Kanifing, Brikama, Farafenni, Basse en Essau zijn skill centers en nursery schools opgericht.
Een aanzienlijk deel van de kosten van bouw, huur, inrichting en exploitatie kwam voor rekening van SVE.
Specifieke projecten zijn de financiering en organisatie van het leerlingenvervoer, het ontwikkelen van de
Gambiaanse gebarentaal, het opleiden van leerkrachten gebarentaal en het opzetten van
voedselprogramma’s.
De St. John´s school is geholpen aan een nieuwe schoolbus en een deel van hun gebouw is gerenoveerd.
Binnenkort start de bouw van een boerderij als skills center voor dove schoolverlaters. Ook dit project
wordt door SVE financieel mogelijk gemaakt.

Voedselprogramma, dagelijks een warme
maaltijd op school.

Het dak is vernieuwd. We zitten weer droog.

De oude bus is echt aan vernieuwing toe.

De nieuwe bus rijdt nu met 45 kinderen van en naar
Brikama. Zij kunnen nu ook naar school.

Het oude plafond van de St. John’s school for the
Deaf in Kanifing.

In de klas is het met het nieuwe plafond een stuk
lichter.

.
Het oude keukentje van de Gadhoh vestiging in
Brikama

Sierra
Leone voor het hoofdkantoor van Gadhoh: een
Groepsfoto
aantal dove leerkrachten ontvangt het getuigschrift
Didactiek Gambiaanse Gebarentaal.

Het nieuwe keukengebouw annex provisieruimte.

In Farafenni was de nurseryschool van Gadhoh
ondergebracht in dit pover ingerichte, leegstaande
schoollokaal. Nu huurt men een eigen gebouw. Alle
activiteiten van Gadhoh in Farafenni worden door
Effatha betaald.

In Essau beschikt Gadhoh nog niet over een eigen
gebouw. Dove kinderen krijgen na schooltijd les als de
horende kinderen weg zijn. SVE betaalt het salaris van
de leerkracht, de leermiddelen, maaltijden en het
leerlingenvervoer..

Ook In Basse, op 500 kilometer van de hoofdstad
Banjul, is Gadhoh met geld van Effatha een nursery
school voor Dove kinderen begonnen. Nieuwe
initiatieven staan op stapel in Somma en
Georgetown.

