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NIEUWSBRIEF Stichting Support Yayème , december 2021 
Zo aan het eind van 2021 gaan we weer de balans opmaken. Hoe is de stand van zaken? 

Ondanks de beperkingen van corona kunnen we toch terugkijken op een succesvol jaar.  

Verborgen Talenten: We hebben de école des handicapés in Thiadiaye van een aantal laptops voorzien. Door 

gebruik te maken van de computers komen vaak verborgen talenten aan het licht.  

Goed geschoolde gehandicapte leerlingen hebben veel meer kans op een betaalde baan, zodat ze niet tot de 

bedelstaf veroordeeld zijn. Naast de computers heeft de school ook tafels en stoelen voor het computerlokaal 

gevraagd en gekregen, evenals een printer, printerinkt en printpapier.  

Door de coronamaatregelen hebben we minder eigen acties kunnen opzetten en ook donaties bleven uit, maar met 

de binnengekomen 3500 euro en het inzetten van 500 euro aan eigen middelen, hebben we weliswaar niet de 

beoogde 4649 euro gehaald, maar met dat geld hebben we toch aan de meeste van de wensen kunnen voldoen.  

We hebben 6 laptops laten ‘refurbishen’ en die zijn voorzien van speciale software voor mensen met een visuele 

beperking. We konden de laptops op een goedkope manier in Gambia krijgen (via Goods for Gambia). De 

container van 11 december 2020 was vol en de laptops zijn nu mee met de container van 25 januari meegegaan. 

Ongeveer 4 weken later kwamen ze in Gambia aan en de directeur van de school heeft ze daar opgehaald. 

                                  
 

Water for Health: Het project waarbij wij alle 22 scholen in de gemeente Fimela een eigen watervoorziening 

wilden geven met een handenwasgelegenheid met 3 à 4 kranen en eventueel nieuwe of gerenoveerde toiletten. 

We zijn er in ruim twee jaar in geslaagd om 114.500 euro bij elkaar te krijgen en daarmee hebben we de 

voorzieningen op alle scholen kunnen verwezenlijken. Het geld is voornamelijk afkomstig van fondsen en begin 

2021 hebben we fondsen, die eerder doneerden,  nog eens benaderd en om een nieuwe bijdrage  gevraagd. 

Maar omdat het streefbedrag nog niet bereikt was, zijn we in zee gegaan met een professionele fondsenwerver en 

die is erin geslaagd de laatste 55.000 euro bijeen te krijgen, ook al waren daar kosten aan verbonden.  

                      
Een directrice showt trots het nieuwe toiletgebouw en de handenwasgelegenheid (lavabo) 

 

École privée van Yayème: We hebben dit jaar geen geld overgemaakt om het mogelijk te maken dat de 

school twee keer per week een warme maaltijd kan aanbieden aan alle leerlingen. Hoe het er nu precies voorstaat 

weten we niet. De school is lang gesloten geweest vanwege het coronavirus. Directrice Marthe Selbe heeft ons laten 



weten, dat het dit jaar niet gelukt is om de leerlingen tweemaal per week een warme maaltijd aan te bieden. Reden: 

geen geld. En voor 2022 ziet het er ook niet al te rooskleurig uit: de oogsten zijn slecht dit jaar. Misschien dat wij in 

2022 weer een bedrag voor de maaltijden kunnen overmaken?   

 

Moestuin:  
2020: We hebben de waterpomp laten repareren en er was een tuinman aangesteld, wiens salaris wij een aantal 

maanden zouden betalen. Die tuinman bleek niet helemaal betrouwbaar, dus die is ontslagen. Tot overmaat van 

ramp werden de twee zonnepanelen die voor de stroom van de waterpomp zorgden gestolen. 

2021: Pas wanneer er een goed plan lag, wilden we overwegen of we de moestuin nog verder financieel zouden 

ondersteunen. In februari heeft Cheikh Diaw, onze samenwerkingspartner, samen met de nieuwe voorzitter van 

onze Association Support Yayème, plannen gemaakt en geregeld dat er reparaties (o.a. nieuwe zonnepanelen) 

werden uitgevoerd. Ook is er een tuinman gekomen, die de tuin voor de helft zelf mag gebruiken en daarvoor 

maandelijks huur betaalt. De andere helft van de tuin wordt gebruikt door een aantal vrouwen uit het dorp, die 

onder begeleiding van de tuinman groenten verbouwen. Deze (financiële) injectie heeft ertoe geleid dat de moestuin 

nu weer volop in gebruik is.  

       
Er wordt volop groente geteeld  en ook de kippen zijn weer terug 

 

 

We willen je Fijne Feestdagen en een goed en vooral gezond 2022 toewensen!!! 
 

Ook in de toekomst houden we jullie graag op de hoogte! Volg ons op www.supportyayeme.nl  

 

Boxmeer, 9 december 2021 

Stichting Support Yayème 

Annette, Jean en Mia 

 
         

 

Na Black Friday stond GIVING TUESDAY weer voor de deur.  

Geven aan een goed doel geeft een goed gevoel, zeker in deze moeilijke 

coronatijd. Twee personen hebben uit eigen initiatief een donatie 

overgemaakt, waarvoor onze hartelijke dank! 

Geven aan een goed doel geeft ook op andere dagen een goed gevoel, 

dus WAT DOE JIJ? OOK JOUW DONATIE IS WELKOM!! 
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