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Probleemstelling 
 
Brufut Lower Basic School is opgericht in 1961 
als openbare basisschool. De regering van 
Gambia nam namens het ministerie van  
onderwijs de leiding over de school. Vanaf dat 
moment is de regering verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling en het management van de 
school. Dit tot de introductie van een system 
waarbij de eigen gemeente verantwoordelijk is 
voor het management system. Momenteel be-
schikt de school niet over voldoende middelen 
en is de school in vervallen conditie. De staat 
van de school is zelfs zo betreurenswaardig, 
dat efficiënt lesgeven en adequaat volgen van 
lessen niet mogelijk is als er geen actie onder-
nomen wordt om de school te ondersteunen. 
De belangrijkste problemen zijn: 
• Onvoldoende schoolmeubilair  
• Slechte staat van de schoolbibliotheek en 

lerarenkamer door schade aan het dak. 
• Slechte conditie van de vloeren. 
• Onvoldoende toiletten 
• Overbezetting van de klaslokalen.  
 

Doel van het project 
 
Het project is erop gericht om de school te renove-
ren en daarmee de lesomgeving te verbeteren, zo-
dat de kwaliteit van het basisonderwijs verbetert. 
Dit willen we doen door te werken aan onderstaan-
de punten: 

• Het werven van fondsen om de bestaande 104 
schoolbanken uit te breiden met 500 extra 
schoolbanken. 

• Het verbeteren van de staat van de vloer in 46 
klaslokalen door deze te betegelen.  

• Het verbeteren van de conditie van de school-
bibliotheek en lerarenkamer door het dak en 
het plafond te repareren/vernieuwen. 

• Schilderen van de hele school. 

• Werken rond de thema’s: Family planning 
(daling geboortecijfer),  gelijkheid voor vrouwen 
in de gemeenschap,  vrouwenbesnijdenis en 
corruptie. 

 

 

 

 

 



Beschrijving van de doelgroep 
 
De begunstigden van het project zijn de school-
kinderen en leraren van de Brufut Lower Basic 
school. De school telt momenteel 1875 studen-
ten verdeeld over 46 klassen. De studenten zijn 
verdeeld in 900 jongens en 975 meisjes, welke 
les krijgen door 66 leerkrachten. CASA-Gambia 
werkt samen met de gemeenschap van Brufut 
om dit project te verwezenlijken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan van aanpak 
 

Omdat de conditie van de school een te grote 
uitdaging is voor het bestuur van de school en 
de arme ouders, heeft CASA-Gambia zich ge-
ëngageerd om de kwaliteit van de lessen te 
verbeteren door steun te geven en actie te on-
dernemen op basis van de eerder genoemde 
probleemlijst. 
CASA-Gambia zou graag fase 1 van het pro-
ject willen starten in juni 2018 en deze fase 
willen beëindigen voor de start van het nieuwe 
schooljaar. 
 
Het project is opgedeeld in drie fases: 

• Fase één omvat het ter beschikking stellen 
van 100 schoolbanken met tafel, renovatie 
van zes klaslokalen, de schoolbibliotheek 
en lerarenkamer en het schilderen van alle 
klaslokalen. 

• Fase twee omvat het ter beschikking stel-
len van 400 schoolbanken met tafels, het 
opknappen van het toiletgebouw en voor-
zien in acht extra toiletten 

• Fase 3 omvat het renoveren en betegelen 
van de vloer van 46 klaslokalen. 

 
 

Het pad vrijmaken voor zelfontwikkeling! 

 

Uw donaties zijn welkom 

 

IBAN: NL06 SNSB 0939 3191 44  

 BIC: SNSB NL 2A 

CASA-Gambia– Nederland  

 

Bankrekening in Gambia: 209-503950-1590 

Guaranty Trust Bank 

CASA-Gambia 

 

KvK: 67041779  

ANBI status: 8568 05 415  

TIN Gambia: 1520031732 

 

Om de school te bezoeken, contacteert u: 

 Ebrima Jatta 

Voorzitter, CASA-Gambia 

Email: casagambia@yahoo.com 

Tel: (220) 3991297 

 Website: www.casa-gambia.org 

 

Francine Simons 

Secretary & Treasurer - CASA-Gambia-NLD 

Email: fesimons@gmail.com 

Tel: (0031) 621208990 

Website: www.casa-gambia.org 


