Yiriwaa vergadering zondag 26 september. 2021
Jessica, Suzanne (afscheid), Barbara, Roelien, Ron; Anne verhinderd
1. Anne maakt op een later moment kennis met Barbara
2. Hoe gaat ‘t? Voor iedereen de grote vraag, nu we vrij lang niet geweest zijn.
Het is lastig om de goede informatie te krijgen, komt versnipperd binnen. Onze
overzichten zijn niet compleet.
Vooral informatie over grade 9 en grade 12 komt slecht los. Verschil in activiteit
tussen CP’s verschilt ook. Omar en Sarja erg actief, *Fatou Faty draait steeds minder.
Tijan en Mbemba horen we minder van. Mommodu ook.
3. Veel grade 12-ers willen nu doorstuderen. Dat merken we in het aantal aanvragen.
4. Kawsu meldt dat veel kinderen met slechte resultaten komen. Deels door Corona.
Probleem is dat de scholen aan mass-promotion doen, ze laten ze gewoon overgaan.
5. Zowel de ouders als de school willen dit graag zo door laten gaan, wij van Yiriwaa
niet.
In Brikama-Ba bijvoorbeeld, hebben we echt een vraag met de grade 7 en 8
kinderen.
We proberen Mbemba zover te krijgen, maar ook hij wil ze niet laten doubleren.
Idee is om op bepaalde scholen extra lessen te laten geven, dan moeten wij
docenten regelen.
Omar bijvoorbeeld, gaat er wel op af en bezoekt ook de ouders. Hij komt ook slechtgemotiveerde ouders en kinderen tegen, hij stelt voor om die kinderen uit Yiriwaa te
halen.
6. Vraag is wat we met Fatou Fatty doen; nieuwe studenten sturen we naar
Mommodu. Vraag: gaan we actiever afbouwen met Fatou?
Ze heeft nog 16 leerlingen – stand van een jaar geleden.
We willen niet in één klap afbouwen, te veel onrust in de CP-groep. Wel serieus het
gesprek met haar aangaan over haar functioneren. Wellicht wil ze zelf ook
onderhand wel stoppen.
7. Website: naam van Amadou moet eraf. Verder bestuurders updaten. Filmpje doet
het niet meer, checken.
Jessica en Anne komen er als bestuurder bij.
8. Hans van Dijk; houden we een aparte administratie van bij – zijn nu 8 studenten.
Hij stort geld, wij doen administratie en financiën ter plekke.
9. Universiteit studenten – veel berichten over kapotte laptops/batterijen.
Barbara heeft via Henriette een adres van een club in NL die 2e-hands laptops
geschikt maakt voor gebruik in Afrika. Ze vraagt na. In Gambia zijn door Covid geen
tweedehands laptops meer te krijgen. Wellicht neem ik er een paar mee in
november.
10. Fatou Boyang is afgestudeerd. We nodigen haar in november uit en gaan kijken wat
ze voor Yiriwaa kan betekenen. Ze geeft nu les op Nusrat.
Aminata (studeert rechten) heeft last van de thuissituatie. Checken in november.
Houden we 8 studenten over. Kumba is begonnen, komen we op 9.
In november een check op studenten houden, evt bij elkaar roepen.

11. Vraag: gaan we in januari/februari nog een kids-tour maken? Is voor de kinderen wel
een feestdag, ook voor de CP’s van belang. Planning: begin januari of begin februari
– nntb. Thema; we gaan door op klimaat.
12. Yiriwaa weer onder de aandacht brengen van Ardis collega’s. Barbara komt 11
oktober op een Ardis bureaudag kort iets vertellen.

***

Uitspraak van Kawsu:
‘Als een deur dichtgaat, gaat er altijd wel weer ergens een raam open’

