
www.jeromedamey-foundation.nl | info@jeromedamey-foundation.nl | KvK 59605340 | NL 95 INGB 0006 3703 37

Wij willen u graag weer even bijpraten over onze activiteiten en de
kinderen in Guinee.

In Guinee wordt hard gewerkt aan de voltooiing van de 1e etage,
inmiddels zijn alle muren opgetrokken en kan de afwerking van de
4 lokalen beginnen. De glazen schuiframen, stalen deuren en anti-
vol (het bekende ijzerwerk voor de ramen) zijn besteld bij de lokale
ondernemers evenals de vloertegels. Met de realisatie van deze 1e
etage beschikt de school over acht lokalen, vier ervan gaan dienst
doen als leslokaal. Het schoolseizoen 2021-2022 start met een pre-
school (soort creche), 1e, 2e en 3e klas. Volgend schooljaar komt
de 4e klas erbij en zo komt er elk jaar een klas erbij.
Basisonderwijs in Guinee bestaat uit 6 leerjaren plus de pre-school.

Er gaan op dit moment 70 gesponsorde weeskinderen naar school
en 21 “betalende” kinderen. Tijdens een vergadering van onze
lokale partner in Guinee en het bestuursteam van het dorp Boma,
waar de school ligt, is gebleken dat er bijna 480 kinderen niet naar
school gaan.

Wat betreft Covid-19; in de regio N’Zérékore zijn geen bekende
(geregistreerde) gevallen bekend van Covid-19. In heel Guinee zijn
er 30.452 vastgestelde besmettingen, 29023 genezingen en 383
sterfgevallen. (bron: http://www.anss-guinee.org/ )
Op school zijn er voorzorgmaatregelen getroffen gedurende het
afgelopen schooljaar, inmiddels zijn deze ook door de regering
versoepeld. De directie handhaaft nog wel de mondkapjes
verplichting en de algehele hygiëne op school.

Ook heeft u vast wel iets gehoord over de staatsgreep die begin
september heeft plaats gevonden.
Voor alle betrokkenen was dit wel een spannende ontwikkeling.
Alhoewel de gebeurtenissen zich vooral afspeelde in de hoofdstad
Conakry, 900 km noordelijker van N’Zérékore, werden de
ontwikkelingen op de voet gevolgd. Inmiddels zijn we ruim een
maand verder en zijn de verwachtingen van de coupplegers hoopvol.
Er is een interim regering en de voorbereidingen voor verkiezingen
worden getroffen. Veel van de zittende ministers en hooggeplaatste
functies zijn vervangen door meer betrouwbaardere personen.

Al deze ontwikkelingen hebben nauwelijks of geen invloed op de
dagelijkse werkzaamheden op en in de school. De kinderen zijn
bezig met hun eigen toekomst!

Beste donateur, Oktober 2021
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In Nederland zijn er ook volop ontwikkelingen, met name om geld te
verzamelen.

Studenten van de Radboud universiteit in Nijmegen (stichting
RagweekNijmegen) kiezen elk jaar twee goede doelen uit; een
nationaal en een internationaal goed doel. De jerome Damey
Foundation is uitgekozen als het internationaal goed doel. Hier zijn
we erg trots op!

De jaarlijkse collectes hebben dit jaar ruim €6.000 opgebracht,
waarvoor dank aan alle vrijwilligers.

Verder hebben er ook bestuurlijke veranderingen plaatsgevonden, zo
zijn we teruggegaan van een groot bestuur met zes bestuursleden
naar een klein bestuur met 3 bestuursleden. Ook zijn we gezegend
met een aantal nieuwe vrijwilligers, die zich actief inzet voor de
kinderen in Guinee. De JDF heeft naast het (vrijwillige) bestuur en de
vrijwilligers ook een aantal ambassadeurs, zowel in Nederland als in
Guinee.

Er is een samenwerking aangegaan met buro B.I.S, dit buro zal voor
de JDF fondsen gaan werven bij o.a vermogensfondsen, we hopen
hiermee een flinke slag te kunnen slaan voor wat betreft inkomsten
te generen en zo als eerste het schoolgebouw dat nu in aanbouw is
helemaal af te bouwen en in de toekomst onze verdere plannen te
verwezenlijken.

Eind oktober gaat er een delegatie van de JDF naar Guinee, om de
vorderingen van de school te bekijken, overleg te plegen met onze
lokale partner en het bestuursteam van Boma, ook zullen zij nieuwe
foto’s maken en informatie verzamelen van de gesponsorde kinderen.

Mocht u als kindsponsor iets mee willen geven voor uw sponsorkind,
dan kan dat. Het liefst iets kleins zodat het in de koffers past. Een
brief of kaartje o.i.d.

U kunt dit sturen of afgeven bij:
Jerome Damey Foundation
Simon Vestdijksingel 9
6836 SB, Arnhem

Met vriendelijke groet,
Jerome Damey Foundation.
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