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Nieuwsbrief oktober 2022

Arnhem, 10 oktober 2022
Beste donateur,

Voor jullie ligt de nieuwsbrief van de Jerome Damey Foundation, editie 2022-03.
Met deze nieuwsbrief willen we jullie opnieuw bijpraten over en daarmee op de hoogte houden van
het werk van de stichting in de afgelopen maanden. Want ook de afgelopen maanden hebben we,
ondanks dat het vakantieperiode was in Nederland en in Guinee, niet stilgezeten. Terugkijkend is er
eigenlijk best weer veel gebeurd. Daarover dus in deze nieuwsbrief meer.

U kunt in deze nieuwsbrief onder meer lezen over:

• ontwikkelingen binnen de school
• de bouw van de school
• de mogelijkheid tot sponsoren van een kind

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Erik Schuphof
Voorzitter Jerome Damey Foundation
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Ontwikkelingen binnen de school

Zomerschool.

In de vakantie is de school gewoon opengebleven en zijn een aantal kinderen toch naar school
geweest, een soort zomerschool, zeg maar. Kinderen die niet over zijn naar de volgende groep
hebben bijles gekregen en als ze het eerste halfjaar heel erg goed hun best doen, kunnen ze alsnog
doorstromen naar de volgende groep. Het is mooi om te zien dat er leraren zijn die hun vrije tijd
opgeven om deze kinderen verder te helpen, dit is geen vanzelfsprekendheid.

De scholen zijn weer begonnen .

Op 4 oktober is het
nieuwe schoolseizoen in
Guinee weer
begonnen. Voor ons
altijd spannend want
hoeveel kinderen
mogen we dit jaar op
onze school begroeten.
Hoeveel kinderen die
we vorig schooljaar les
mochten geven, komen
dit jaar weer terug bij
ons. Zorgen om niets
want ook nu stonden er
de eerste schooldag
weer veel kinderen aan de poort te wachten tot ze weer naar binnen mochten. Buiten het feit dat ze
dan even niet hoeven te werken, dat blijft helaas voor veel van hen toch realiteit, vinden ze het ook
echt leuk op school.

Uitbreiding aantal leerlingen .

Het vorig schooljaar sloten we af met 120 kinderen. Na overleg binnen het bestuur en uiteraard ook
met de directie van de school. Hebben we afgelopen maanden besloten om in het nieuwe jaar in te
steken op een leerlingenaantal van 200 á 250 kinderen. Verdubbeling is wat ons betreft
gerechtvaardigd, de capaciteit van het gebouw is inmiddels zodanig (lees verderop in deze
nieuwsbrief) dat we dergelijke leerlingenaantallen prima kwijt kunnen. Om aan dit leerlingenaantal te
komen, hebben we de directie gevraagd om contact te zoeken met het wijkteam van Boma (de wijk
waar de school staat). Via hen willen we de (pleeg)ouders van kinderen die nu nog niet naar school
gaan benaderen en vertellen dat hun kind(eren) gratis naar school kunnen. Omdat veel van die
kinderen nooit naar school zijn geweest zal de uitbreiding beginnen van onderaf, d.w.z. vanaf de
crèche en de 1e klas. Zo hopen we op een flinke uitbreiding van het aantal leerlingen.
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Het schooljaar 2022/2023 telt dus 5 groepen en is het aantal leraren ook uitgebreid

Nieuwe uniformen.

In Guinee zijn de kinderen gewend om in school uniform naar school te gaan. Vorig jaar heeft
Guinee een nieuwe regering gekregen en dus ook op sommige gebieden een nieuw beleid. Zo ook
op het gebied van educatie. Alle leerlingen van alle scholen in Guinee moeten nu dezelfde
schooluniformen dragen. De meisjes blauw/wit en de jongens bruin. Voor de kinderen van “onze”
school betekent dit dat ze hun mooie JDF-blauw niet meer tijdens les aan mogen hebben. Dat vinden
ze wel jammer, ze waren best wel trots op “hun” JDF-blauw. Veel kinderen dragen het “oude”
uniform nog wel buiten schooltijd, Met ingang van dit schooljaar werden we als stichting dus
geconfronteerd met een onvoorziene kostenpost. De overheid bepaald wel maar draagt er helaas
niet altijd aan bij. Misschien een leuk “sponsorprojectje” voor u als donateur? Hieronder in elk geval
even twee foto’s van het oude uniform (links) en de nieuwe uniformen (rechts).



Jerome Damey Foundation

Simon Vestdijksingel 9 6836 SB Arnhem Nederland
www.jeromedamey-foundation.nl info@jeromedamey-foundation.nl

De bouw van de school

Het lesgeven heeft dus een beetje stilgelegen de
afgelopen maanden. Mooie gelegenheid om flink verder
te gaan met de bouw van de school. Zoals in de vorige
nieuwsbrief al werd vermeld, heeft de Jerome Damey
Foundation enkele mooie “Blessings” mogen ontvangen.
Hierdoor is het verder afbouwen van het schoolgebouw
in een stroomversnelling gekomen. Hierdoor is het
verder afbouwen in een versnelling gekomen en zijn de
2e etage en het dak inmiddels klaar. Nu rest alleen nog
het afwerken en inrichten van alle lokalen en dan is het
eerste schoolgebouw af. Welgeteld zijn er dan 12 lokalen
die gebruikt kunnen gaan worden voor lesgeven,
hebben we ruimtes waar de kinderen kunnen eten en is
het mogelijk voor de directie (en administratie) om een
mooie eigen ruimte te betrekken.

Trots.
Wij als Nederlands bestuur zijn niet alleen blij met realiseren en completeren van dit gebouw, maar
ook met onze partnerorganisatie in Guinee. Zij verrichten het “echte” werk en doen dit met veel
passie en daar mogen we best wel trots op zijn!
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Hieronder treft u nog enkele foto’s van de meest recente bouwwerkzaamheden, het begint al goed
op een echte school te lijken, toch?

Sponsor
Ook in de afgelopen maanden werden we verblijdt met
verschillende grotere en kleinere giften. Meestal in de

vorm van een financiële donatie, soms ook door een gift
“in natura”. Zo ontvingen we van de firma Verf.nl een

mooie gift in de vorm van 10 blikken Hammerite
Hamerslag metaalverf. Dat kunnen we prima gebruiken

voor bescherming van de metalen delen, zoals de
balustrade, het hekwerk voor de ramen en voor de

poort en de deuren.
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Sponsorouders gezocht!
Zoals eerder in deze nieuwsbrief vermeld, zijn wij gezegend met een mooi schoolgebouw met acht
ruimtes die voor het komende schooljaar (2022/2023) beschikbaar zijn. Een schoolgebouw is nodig
voor de missie van de Jerome Damey Foundation: zoveel mogelijk arme kinderen onderwijs bieden!
Met de 4 nieuwe lokalen hebben we de mogelijkheid om voor het komende schooljaar het
leerlingenaantal fors uit te breiden. Wij gaan daarmee voor elk kind een langlopende financiële
verplichting aan. Dat kunnen we helaas niet alleen. Daarom willen wij u vragen dit met en voor ons te
doen.
Wilt u voor € 15 per maand voor een langere periode een kind sponsoren zodat wij de financiële
zekerheid hebben dat dit kindje de gehele basisschoolperiode kan doorlopen?
Met deze maandelijkse € 15 zijn alle nodige kosten voor onderwijs (inclusief de dagelijkse maaltijden die
aan de kinderen worden verstrekt) gedekt. Ook medische zorg en salarissen van de leerkrachten
worden vanuit deze gelden betaald.
Dit is erg "goedkoop" (sorry voor het begrip), maar wij willen nog maar eens benadrukken dat
onze doelstelling is om de kinderen in Guinee een betere toekomst te bieden. Dit doen we door:

• zo efficiënt mogelijk om te gaan met het aan ons gedoneerde geld;
• het aanbieden van onderwijs, daarmee investeren wij in de toekomst van het kind;
• daar waar mogelijk gebruik te maken van (lokale) vrijwilligers;
• te sturen op lokale (familiaire) verbondenheid;
• geen gebruik te maken van commerciële budgetten. elke gedoneerde Euro wordt omgezet

in Guineese Frank en komst rechtstreeks toe aan uw sponsorkind.

Bent u nog geen sponsorouder en past een langere
financiële verantwoordelijkheid voor een betere
toekomst van één (of meerdere) kind(eren) bij u? Dan
willen we u vragen om sponsoring te overwegen. U
kunt zich
aanmelden via onze website

www.jeromedamey-foundation.nl

Wilt u eerst meer informatie? Neem dan gerust
contact op met één van de bestuursleden.

Velen van u zijn al sponsorouder, daar zijn wij u erg
dankbaar voor. Misschien wilt u ons nog verder
helpen. Bij dezen aan u de vraag om de bijgesloten
flyer binnen uw netwerk door te sturen naar
mogelijke geïnteresseerden.
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