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KUNTANGDAFERO - DE VLINDER
KINDERATELIER - KARTONG THE GAMBIA

Wat bracht 2016?
We blikken terug tot juli 2016
en noteren als belangrijke
gebeurtenissen:
Een deugddoende ontmoeting:
visite van een groepje
jokerreizigers, die het project
een warm hart toedragen.
Dankzij hun enthousiasme

konden de butterflies een
heerlijke beachparty
organiseren met
‘jassas’ (typisch Gambiaans
gerecht ), bisap muziek.
EN… zij komen weer ! althans
twee mensen uit de groep
zullen in juli 2017 neerstrijken

om hun talenten in het
kinderatelier ter beschikking te
stellen.

JULI 2016:

SEPTEMBER –
OKTOBER 2016

Altijd water!
de afwerking van de waterput die nu
binnen en buiten verstevigd is. Dit
betekent altijd water, geen
grondverschuivingen meer in het
regenseizoen.

Feest
Voorbereiding van de fiesta africana
tweede editie met wereldkeuken.

Voorlezen voor klein ( en
groot )
We startten met een nieuwe
permanente activiteit.

Als extraatje nog een blij weerzien van
enkele jokergasten en de stagiaires

De officiële taal en dus ook taal in het
onderwijs in Gambia is het Engels.
Thuis spreken kinderen echter hun
‘moedertaal’, Mandinka bv. Kinderen
gaan heel dikwijls niet naar de
kleuterschool waardoor contact met
Engels vrij laat gebeurt. In de Arabic
school wordt amper Engels gegeven.
Daarom wordt nu voorgelezen in het
Engels voor de kleuters. De groteren
die naar school gaan vertalen.

Dankzij een ruim aantal tafelgasten en
veel helpende handen werd de avond
een succes.

NOVEMBER 2016
Goed nieuws !!
vzw KIMIAF wil Kuntangdafero
financieel steunen. !
Je vindt op het net een website van
Kimiaf.. maar deze moet nog aangepast
worden… dus Kuntangdafero vind je
er nog niet terug.

EEN VOORUITBLIK

AUGUSTUS 2016
Een rampmaand
voor het dorp en ook voor de
Kuntangdafero.
Het regenseizoen dat laat op gang
kwam maar vrij heftig, heeft huizen
beschadigd, veranda’s weggewaaid in
ons centrum, bomen neergemaaid en
stromen water in het huis gestuurd.

Als alles rustig blijft in Gambia (zie
kader ) dan verwachten we weer 2
stagiaires in Kartong. Fantastisch! In
volgende editie en op onze
facebookpagina later meer.
10 maart vindt de vastenvoettocht
plaats van de school BIMSEM in
Mechelen EN de opbrengst van de
tocht van de eerste jaars gaat naar
KUNT…(dankjewel Ainhoa om zo
goed te lobbyen !

Maar einde goed al goed: alles is weer
hersteld .Tegen volgend regenseizoen
zal het huis beter beschermd zijn
tegen de regen met de bouw van een
stevige veranda die de regen niet
langer binnen laat.

Contact:debruka@skynet.be
Rekeningnummer: BE11 7310 1703 0848

GAMBIA AC TU EEL

Het verhaal in een notendop
Op 1 dec. 2016 gingen de Gambianen naar de
stembus om een president te kiezen. En wat
gebeurde ? wat niet voor de hand lag,Yammeh,
huidige president die al 22 jaar de touwtjes zeer
sterk in handen heeft, werd verslagen.
Vrijdag 2 dec. erkende de president zijn
nederlaag- zeer bewonderenswaardig – om na
een week de verkiezingen ongeldig te verklaren.
De internationale gemeenschap nl. buurland
Senegal, landen van de ECOWAS, de
Veiligheidsraad ..trachten druk uit te oefenen op
Yammeh om toch op te stappen. Ook in Gambia
zelf is de druk zeer groot…MAAR Yammeh wijkt
niet. Op 19 januari zou de macht moeten
overgedragen worden… spannende tijden dus.

ONDANKS ALLES WAT FOUT LOOPT IN DE WERELD, ONDANKS HET GEWELD,
ONDANKS DE DROEFHEID EN ONMACHT DIE WE DIKWIJLS VOELEN OM HET TIJ
TE KEREN, OM STAANDE TE BLIJVEN:
EEN GELUKKIG 2017 ! MET ENERGIE EN VERBONDENHEID!

