
 

 

 

Techniek heeft de toekomst! Dat geldt ook voor 
kinderen in Gambia! 
 

 

Mogen wij ons even voorstellen? 

Wij zijn Stichting Karamba, een stichting uit Ermelo die streeft naar betere leefomstandigheden en 

een rooskleuriger toekomstperspectief voor inwoners van Gambia. 

Ons doel is om kansarme mensen, ongeacht geslacht, ras, geloofsovertuiging of afkomst in de binnen- 

landen van Gambia de mogelijkheid te bieden een beter bestaan op te bouwen door middel van klein- 

schalige projecten, zoals: 

 Het opzetten en begeleiden van structurele onderwijsprojecten, 

 Het ontwikkelen van structurele medische zorg, 

 Het ontwikkelen van structurele projecten op landbouw– en ecologisch gebied, 

 Het bevorderen van zelfstandig ondernemerschap, 

 En het creëren van werkgelegenheid. 

 
 

Stichting Karamba is vernoemd naar Karamba Saidybah, al jaren onze 

vaste contactpersoon in Gambia. Karamba is zeer betrokken bij zijn 

dorp Toniataba, dat circa 200 km landinwaarts ligt. Voor dit dorp en 

het verderop gelegen dorp Soma zetten wij onze projecten op. 

 
 
 

Inmiddels hebben we al diverse mooie projecten verwezenlijkt; 
 

 De uitbreiding van een basisschool in Toniataba met o.a. klaslo- 

kalen, toiletten, een computerlokaal, een bibliotheek en een was- 

ruimte. 

 De bouw van een muur rondom de groentetuin van de school, zo- 

 
 

 
Karamba Saidybah 

dat de gewassen beschermd worden. Op deze manier krijgen de kinderen gezonde voeding. 

 Een huis voor de leraren en de plaatselijke dokter om het makkelijker te maken goede leraren 

aan te trekken en te behouden. 

 Het verstrekken van schooluniformen, schoenen en schooltassen voor de leerlingen van de 

school. 

 De aanleg van een waterpomp op zonne-energie op de school in Toniataba. 

 De bouw van een overkapte wachtruimte voor alle patiënten van het ziekenhuis en consultatie- 

bureau van Toniataba. 

 Donaties van hulpmiddelen aan het ziekenhuis in Soma en de medische kliniek in Toniataba, zo- 

als ziekenhuisbedden, matrassen, lakens, verbandmiddelen, instrumenten, rollators, laptops en 

brillen. 

 Het opzetten van een goedlopende kringloopwinkel in Soma, waar Karamba Saidybah de scepter 

zwaait. Met deze winkel worden banen gecreëerd en kunnen de plaatselijke inwoners voor wei- 

nig geld spullen kopen. De artikelen in deze winkel worden gedoneerd door De Zaak van Ermelo 

en Kringloopwinkel Ermelo, die de stichting een warm hart toedragen. 



 

 

 

 

Sinds 2020 zijn wij bezig met de voorbereidingen voor een nieuw 

project; het opzetten van een ambachtsschool voor de jongeren 

in Toniataba en Soma, waar zij zich kunnen laten opleiden tot 

timmerman, metselaar, loodgieter, elektricien, metaalbewerker, 

automonteur of fietsenmaker. Het hebben van een vakdiploma 

zal de kansen op een betaalde baan aanzienlijk vergroten en de 

economische zelfstandigheid van deze jongeren bevorderen. 

 
 
 

 
Het verheugt ons dan ook dat de bouw van deze Toniataba Technical Secondary School op 15 maart jl. of- 

ficieel van start is gegaan! De bouw van de school gebeurt in samenwerking met de MRC Holland 

Foundation en het Mobse, het Gambiaanse ministerie van onderwijs. MRC Holland financiert de  bouw,  

het Mobse neemt de exploitatiekosten voor haar rekening en wij zijn verantwoordelijk  voor  de  in- 

richting van de praktijklokalen. 

De school zal bestaan uit 12 klaslokalen, waarvan 4 praktijklokalen voor de technische opleidingen. 

Naar verwachting wordt de school in september opgeleverd. Er is dus geen tijd te verliezen! Daarom 

zijn wij naarstig op zoek naar gulle gevers! 

Helpen kan op verschillende manieren: 

 Door het doneren van materialen voor de inrichting van de praktijklokalen (gereedschappen, 

werkbanken, etc.). 

 Door het doen van een financiële donatie op bankrekening NL 14 RABO 0303567996 t.n.v. 

Stichting Karamba. 

 
 

Helpt u mee? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Henk van Bruggen (voorzitter) 

Email: info@stichtingkaramba.nl 

Tel. : 06-13303085 
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