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Het bestuur van de Stchting LEF bestaat uit Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. 

Het bestuur heeft in 2012 in totaal zeven maal vergaderd, drie maal in de formele 
samenstelling, Voorzitter: Lydia Rijnboutt, Penningmeester: Wim Rogge, Secretaris: Willem 
Rijnboutt en vier maal in de samenstelling als dagelijks bestuur bestaande uit Jeroen van 
Veenendaal, Jan Rodenhuis en Willem Rijnboutt. Er zijn geen organisatiekosten en/of 
reiskosten gemaakt / vergoedt. 

In maart / april is een bouwreis naar Gambia ondernomen voor het opknappen van de 
London Corner School zodat deze beter geschikt is voor lesgeven.  

Zoals op de foto’s te zien was dat geen overbodige luxe. 

 
Door de deelnemers zijn tijdens de reis in totaal tien klaslokalen met bijbehorende 
toiletruimtes geheel gerenoveerd, alle noodzakelijke reparaties aan plafonds, meubilair, 
ramen en deuren uitgevoerd. De klassen zijn weer fris en opgeschilderd. De toiletten zijn 
schoongespoten met een hogedruk waterstraal en opnieuw geschilderd.  

De school is nu behoedt voor verdere investeringen in onderhoudskosten. 

                                                                                                                             



 

Voorafgaand aan de bouwreis is door een aannemer een muur van 131 meter lang en 2 
meter hoog rondom de moestuin in Busumbala gebouwd, dit om de gewassen tegen 
grazende geiten te beschermen en een grotere opbrengst t.b.v. de schoolmaaltijden te 
kunnen realiseren. 

                                                                                                       

Voor meer details over deze bouwreis zie:  www.stichtinglef.com  

 

Voor de financiering van de activiteiten is elke deelnemer, middels de eigen bijdrage, 
verantwoordelijk voor zijn eigen reis en verblijfskosten en een deel van de donatie/bijdrage 
aan het project geweest.  

Een ontbrekend bedrag is door sponsoring verworven. 

Tijdens ons bezoek heeft de schooldirectie ons geïnformeerd over het definitief opzeggen 
van de huur per 2018. Dit betekend dat gezocht moet worden naar vervangende woon- c.q. 
lesruimten voor na 2018, na uitvoerig overleg heeft het schoolbestuur een aantal 
werkzaamheden op zich genomen: 

• Het opzetten van een schoolstructuur 
• Het opzetten van een school- en beheersorganisatie 
• Het beschrijven van de doelstellingen van de school 
• Het beschrijven van functieprofielen 
• Het opstellen van een financiële verantwoording 

Afgesproken is om in klein comité in oktober 2012 (op eigen kosten) het schoolbestuur te 
bezoeken om de zaken door te nemen. In oktober kan dan een beslissing genomen worden 
over de verdere ontwikkelingen. Tevens zal in oktober geprobeerd worden om politieke 
medewerking te verkrijgen van zowel de Gambiaanse als de Nederlandse ambassades. 

Van het Wolof ministerieis toestemming verkregen om op de locatie van de schooltuin in 
Busumbala een nieuwe school te bouwen met 10 klaslokalen. In deze school moeten de 
volgende opleidingsvormen worden gerealiseerd om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning subsidie, zijnde: 

Nursery (2-4 jaar) - Advance nursery (4-6 jaar) - Primary (7-12 jaar) - Secondary (13 – 16 jaar) 

Er zijn door de schoolleiding concept tekeningen gemaakt en aan ons overhandigd. Aan de 
hand van deze tekeningen zijn onze concept bouwtekeningen gemaakt en die worden in een 
toekomstige bijeenkomst voorgelegd en besproken.  

http://www.stichtinglef.com/


Na deze bijeenkomst zullen de plannen definitief worden opgesteld en wordt een plan van 
uitvoering opgesteld. 

 

Uitgangspunten zijn: 

• Er wordt dit jaar een formele beheersorganisatie opgezet waaraan alle eigendommen 
van de school worden over gedragen en waarin het e.e.a. wordt beheerd. 

• In het bestuur van deze beheersorganisatie zullen alle betrokkenen (dus ook de LEF) 
vertegenwoordigd zijn.  

• De taak van deze organisatie is het in stand hebben en houden van de school (dus 
ook een onderhoudsplan) en het voorkomen van ongewenste verkoopactiviteiten. 

Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente Serrekunda, het Wolof ministerie (voor 
onderwijs) en de Nederlandse en Gambiaanse consuls in  Dakar c.q. Amsterdam. 

Qua inkomsten zijn we grotendeels afhankelijk van de deelnemers aan de bouwreis, in totaal 
zijn twaalf personen naar Gambia vertrokken en zijn er elf zakelijke en particuliere 
sponsoren geweest. 

 

De inspectiereis is vastgesteld in de week van 8 oktober 2012, namens de stichting zijn (op 
eigen kosten) Willem, Ad en Cees naar Gambia vertrokken. 

Daar aangekomen bleek dat de afspraken met de gemeente Serrekunda en het Wolof 
ministerie geheel zijn nagekomen.  

Helaas hebben zowel de Gambiaanse consul in Amsterdam maar vooral de Nederlandse 
consul in Dakar ons volledig in de kou laten staan. (zijn niet komen opdagen bij de afspraken, 
noch hebben ze deze afgezegd of nadien contact opgenomen) 

De gemaakte afspraken met het schoolbestuur m.b.t. het opzetten van een beheers 
commissie en het beschrijven van procedures en verantwoordelijkheden zijn niet 
nagekomen, geen enkel document is opgesteld noch zijn de schooleigendommen 
overgedragen aan de school. 

Ook bleek bij navraag en controle dat op de door het schoolbestuur gewenste locatie in 
Bussumbala geen behoefte is aan een extra school. De geplande woningbouw is door de 
overheid voor lange tijd stilgelegd wegens financiële problemen en de bestaande scholen 
kampen met een onderbezetting aan kinderen. De verwachting dat daar op korte tot 
middellange termijn behoefte aan extra scholen is niet realistisch. 

Na uitvoerig overleg heeft het bestuur besloten om de samenwerking met de London Corner 
School volledig te stoppen. 

In november is uitvoerig overleg geweest met het Ministerie van Physical Planning en de 
gemeente Serrakunda over een mogelijke locatie om onze wens, in schoolbehoefte van de 
kinderen van Gambia te voorzien, uitdrukking te geven. 

Uiteindelijk is een locatie gevonden in Lamin Village nabij Kerawan airport, een 
achterstandsbuurt zonder water, elektra en riolering maar ook zonder enige vorm van 
scholing die bereikbaar is voor kleine kinderen. Het bestuur heeft besloten dat een 
onderzoekreis ondernomen moet worden om na te gaan hoe realistisch het bouwen van een 
schooltje in die regio is. 



De onderzoekreis is op 3 december 2012 uitgevoerd door Willem Rijnboutt. 

Tijdens deze reis zijn de volgende onderdelen gecontroleerd / gerealiseerd: 

• In bewuste regio is geen scholingsmogelijkheid bereikbaar voor kleine kinderen, de 
reistijd naar dichtstbijzijnde scholen is minimaal ½ uur lopen in de brandende zon, 

• Er is een stuk land gehuurd voor 20 + 20 jaar voor een zeer schappelijke prijs, het stuk 
land is contractueel beschreven in het kadaster te Brikama als zijnde in eigendom van 
de stichting LEF voor een periode van 20 + 20 jaar, 

• Door het Ministerie van Phisical planning is een aanbevelingsbrief geschreven aan het 
Ministerie van Primary and Secondary schooling voor het verkrijgen van een 
schoollicentie, 

• Het ministerie van Primary and Secondary schooling heeft de licentie toegezegd 
zodra de school voldoet aan de wettelijke eisen, 

• Het departement van bouwen in Banjul heeft een bouwvergunning toegezegd n.a.v. 
de overhandigde tekeningen (het oorspronkelijke bouwplan voor Busumbala). 

 

Na terugkomst heeft het bestuur in haar vergadering besloten om in maart 2013 een 
bouwreis te organiseren om de eerste gebouwen te gaan realiseren. 

 

 

Wijk bij Duurstede 22 maart 2013, de secretaris, Willem Rijnboutt. 


