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Nieuwsbrief December 2021 
 
Aan alle sponsors van Wormerland geeft om 
 
In deze tweede nieuwsbrief van 2021 vindt u een ver-
slag van de reis die Nella samen met de mede  
bestuursleden van de Stichting Gambian Children First 
heeft gemaakt naar Gambia.  
 
Verder een bijdrage van Thea Mom en een overzicht 
van de nu bekende jaarprojecten voor 2022.  
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Werkgroep Wormerland Geeft Om 
 
1. Stichting Gambian Children First 
 
Terug in Gambia na zo’n 2,5 jaar! Hoezeer heeft  
corona weerslag gehad op het land? Hoe gaat het 
met al onze vrienden en bekenden in het land? Al 
heel snel werd duidelijk dat covid-19 in beperkte 
mate slachtoffers heeft geëist. De aantallen positief 
geteste mensen blijven gelukkig zeer laag.  
In economische zin is de schade vele malen groter. 
De grootste bron van inkomsten – het toerisme – is 
volledig weggevallen. Hotels gesloten, restaurants 
met lege tafels, taxi’s die stil staan, souvenirs die 
niet verkocht worden. Hopelijk krabbelt het weer 

wat op. 
 
 
De scholen waar 
wij mee samenwer-
ken hebben ook fi-
nanciële klappen 
gekregen. Studen-

ten zijn niet of nauwelijks in staat om het schoolgeld 
te betalen. Salarissen van de docenten kunnen niet 
worden uitbetaald en lesmaterialen kunnen mond-
jesmaat gekocht worden. Het blijft indrukwekkend 
om te zien hoe creatief de mensen oplossingen vin-
den in alle docenten en toch blijven werken ook al 
ontvangen zij (bijna) niets. De skillcenters (praktijk-
opleiding vmbo-niveau) worden helaas nog steeds 
niet door de overheid gesubsidieerd, al begint het 
besef van het belang van een vakopleiding te 
groeien en de wil om hierin bij te dragen groter.  
 

De ontmoetingen met alle mensen waren hartver-
warmend en hartverscheurend tegelijk. Wij kwamen 
ook nog eens met een teleurstellende boodschap. 
De inkomsten voor de stichting zijn door de corona 
gedaald. Geen projecten om aan deel te nemen en 
donateurs die even de hand op de knip houden. 
Heel begrijpelijk natuurlijk. Dit heeft tot gevolg dat in 
schooljaar 2021-2022 wij het aantal te sponsoren 
studenten hebben moeten terugbrengen naar 64 
(vorig jaar 103).  
 
De regentijd is net voorbij, door de verandering van 
het klimaat zijn er zwarte stormen geweest met zelfs 
horizontale regens. Het water sloeg onder de golf-
platen en dat heeft veel lekkage tot gevolgd gehad. 
Extra ondersteuning, op welk terrein dan ook, kun-
nen wij de scholen op dit moment niet bieden.  
 
Is er dan alleen 
kommer en kwel 
te melden? Zeker 
niet! Ons bezoek 
aan de Mile 2  
Prison in Baku 
ontroerde ons 
zeer. De stichting 
heeft in de afge-
lopen 2 jaar, 20 gevangen gesponsord. Inmiddels zijn 
vier mensen weer teruggekeerd in de maatschappij 
met een baan als elektricien. Twee van de ‘gevangen 
in opleiding’ spraken ons aan en bedankten ons op-
recht. “Dat er iemand aan mij denkt, dat ik deze kans 
krijg”. Een ander zei ons nog nooit lezen en schrijven 
geleerd te hebben. Nu leert hij een vak en kan hij 
zich nuttig maken door klusjes te doen in de gevan-
genis. Het gevoel van eigenwaarde voor deze man-
nen is zoveel waard.  
 
Nog zoveel verhalen, nog zoveel te doen. Onze stich-
ting betaalt schoolgeld voor de armste jongeren in 
Gambia en doet dit al sinds 2002. Sinds die tijd heb-
ben we 650 jongeren kunnen helpen aan een oplei-
ding en een baan. De scholen zien ons als een be-
trouwbare partner. We groeien mee met de ontwik-
kelingen en verbeteringen die de overheid voor het 
onderwijs heeft ingezet. Wij werken samen met de 
officiële instantie NAQAA (National Accrediation and 
Quality Assurance Authority). 
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Awa besloot na haar ge-
sponsorde opleiding door 
te leren en combineert 
haar studie en haar stage 
bij de garage van De Gam-
bian Police, met haar bij-
baan en het helpen van 
haar ouders bij het werken 
op het land. Over een paar 

maanden rondt zij haar opleiding GTTI af en is zij au-
tomonteur (op HTS-niveau) met baangarantie! Wat 
een respect voor haar vasthoudendheid! 
 
Onze stichting werkt met en voor jonge mensen. 
Door middel van scholing veranderd hun leven en 
dat van hun familieleden. Dank voor uw bijdrage, 
zonder uw steun is het niet mogelijk.  

 
 
 
 
 
 

Van links naar rechts: Caroline Schaap, Musa Sanneh, Nella 
Heijnen-van der Laan, Simon Heijnen 
 
2. De Noodpot, Thea Mom 
Er is in Gambia altijd wel iets gaande waarvoor extra 
hulp nodig is. Nu is diesel voor de ambulance een 
probleem. De Noodpot helpt, vooral de afgelopen 
maanden zijn hectisch geweest. De ambulance reed 
in deze periode namelijk af en aan, dag en nacht 
vanwege het weer stijgend aantal besmettingen. Het 
zou de Delta variant zijn die eerst Senegal aandeed 
en vervolgens de grens overging naar Gambia. Er zijn 
inmiddels veel mensen aan overleden. De twee 
grootste ziekenhuizen kunnen de druk amper aan. 
Marie en ik hebben een aantal van degenen die zijn 
overleden, goed gekend. Maar de laatste berichten 
zijn hoopvol, het aantal zieken lijkt langzaam te da-
len. Het vaccineren is ook weer in volle gang in het 
hele land. Ook degenen die eerst nee zeiden tegen 
de vaccinatie staan nu in de rij. Ik denk dat dit een 
goede ontwikkeling is. We hopen dat u ons blijft 
steunen, want de vorige keer hebben we vele men-
sen kunnen helpen in de verschillende dorpen die 
we bezocht hebben en waar we eten en medicijnen 
hebben kunnen uitdelen. Dankzij uw steun.  
 
 

3. Eenjarige projecten 
Voor volgend jaar heeft de Maria Magdalena geko-
zen voor een verlenging van het al lopende project 
De Noodpot, Thea Mom.  
 
De Wijngaard heeft een nieuw project gekozen. Dit 
is de Tweede Mijl in Amsterdam. De Tweede Mijl 
biedt op basis van christelijks naastenliefde hulp aan 
gemiddeld 125 bezoekers per dag. Deze bezoekers 
hebben veelal te maken met dak en thuisloosheid, 
verslaving en vormen van psychische stoornis. Ook 
hebben zij vaak maatschappelijk ondersteuning no-
dig. In veel gevallen worden bezoekers naar keten-
partners verwezen. Drie keer per week staat de deur 
van het inloophuis in de Amsterdamse Jordaan voor 
deze groep mensen open. Ze kunnen bij De Tweede 
Mijl terecht voor eten, drinken, een luisterend oor 
en gezelligheid. Ook kunnen ze er douchen en hun 
vuile kleding inruilen voor schone kleding.  
 
Het nieuwe jaarproject van de Nieuwe Kerk zal zijn  
Manege de Blijde Ruiters. De kerntaak van de ma-
nege is het paardrijden voor gehandicapten mogelijk 
te maken. De Blijde Ruiters is echt een Zaans streek-
product. Opgezet en voortgezet door Zaanse ser-
viceclubs, Zaanse ondernemers en individuele Zaan-
kanters. In het manegebedrijf zelf wordt de samen-
leving prachtig vormgegeven. Velen, gehandicapt of 
niet, vinden er hun werk, dagbesteding, stageplaats, 
re-integratieplek of HALT-werkzaamheden. Om de 
doelstelling van de Blijde Ruiters haalbaar te houden 
zijn ieder jaar donaties van groot belang. 
 
In de volgende nieuwsbrief zullen wij meer toelich-
ting geven over deze nieuwe projecten.  
 

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? 

Een nieuwsbrief digitaal ontvangen heeft een aantal 
voordelen:  

• U kunt hem doorsturen naar iemand die ook 
geïnteresseerd is in deze informatie. Wel-
licht kent u iemand die ook sponsor wil wor-
den. 

• We besparen (druk)kosten. 
• De verspreiding gaat sneller en makkelijker. 

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Stuur een 
e-mail naar: f_post@quicknet.nl 


