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Met veel genoegen willen we een aantal ontwikkelingen met u delen over het onderwijsproject in Makombeh. 
 

  

Graag stellen wij aan u voor: leerkracht ‘Isatu Kargbo’ 
De 24 jarige Isatu startte 3 jaar geleden haar carrière als docente op de school 
van Makombeh. Isatu had gelijk een goede match met de andere leerkrachten 
en de leerlingen van Makombeh. Haar enthousiasme en toewijding deed ons 
besluiten haar te ondersteunen in haar verdere ontwikkeling als leerkracht. 
Om die reden begon zij in september 2019 aan een hoger onderwijs 
programma, gefinancierd door Stichting Makombeh.  
Isatu: “Tijdens de studie ben ik me zeer bewust geworden van het belang van 
een goede persoonlijke interactie tussen leerkracht en leerlingen, naast de 
theoretische kennis van het lesgeven. Door het delen van kennis en ervaringen 
met andere studiegenoten heb ik meer kennis kunnen vergaren om goed 
onderwijs te geven aan kinderen. Ook de prettige contacten die ik met hen 
had heeft daar veel aan bijgedragen en heeft mij veel plezier gegeven tijdens 
het studeren.”  
Vorige maand rondde Isatu haar tweejarige studie met bijbehorende examens 
succesvol af. Daarmee heeft zij zich opgewaardeerd tot een volwaardige 
leerkracht.  

Deze mooie ontwikkeling heeft ons doen besluiten om ook dit jaar weer een jonge leerkracht te ondersteunen met een 
aanbod van een studieprogramma. Lama Sesay is onlangs gestart als docente en zal dit jaar in de voetsporen van Isatu 
starten met de tweejarige opleiding. Op deze wijze willen we het onderwijsniveau van Makombeh blijvend verbeteren. 
En we willen met dit stimuleringsbeleid gemotiveerde jonge mensen kansen bieden om zichzelf verder te ontwikkelen. 
Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de voortgang hierover. 

 

Afsluiting en start van een schooljaar 
Ook dit jaar is het einde van het schooljaar weer uitgebreid 
gevierd met de inmiddels traditionele sportdag. Het hele dorp 
loopt dan uit om getuige te zijn van alle kinderen die, verdeeld 
worden over 3 groepen, meedoen aan allerlei feestelijke 
sport- en spelactiviteiten. Aangevuld met veel muziek en dans, 
is deze sportdag inmiddels uitgegroeid tot een lokale feestdag. 
 
De jaarafsluiting betekent ook het vieren dat er wederom 20 
kinderen zijn geslaagd voor het nationale eindexamen en dat 
zij daarmee het 6-jarig onderwijstraject van Makombeh 
succesvol hebben afgerond. Inmiddels zijn zij allen gestart op 
de middelbare school. Dat betekent dat er ook weer ruimte is 
ontstaan voor een nieuwe lichting met 22 jonge kinderen. De 
start van inmiddels het 15e schooljaar heeft een jaarlijkse 
ritueel. Alle kinderen worden voorzien van de welbekende 
groene uniforms. Elk jaar is dit weer een groot feest! 

 
 

 
 
 

 
 

 

Overig kort nieuws 
In de vorige nieuwsbrief informeerden we u al dat vorig jaar een aantal leerkrachten van een internationale school de 
leraren van Makombeh intensief hebben geholpen met verbetering van hun lesprogramma- en methodisch werken. 
Aangezien de training vorig jaar erg succesvol was, is er voor de zomer nogmaals een tweedaagse vervolgtraining gegeven 
aan alle leerkrachten. 
 
Onlangs werden we blij verrast met de extra support die we kregen van Global Partnership for Eduction. GPE is het 
grootste wereldwijde fonds dat zich richt op het transformeren van onderwijs in landen met lagere inkomens. Dit fonds 
schenkt extra aandacht aan bevolkingsgroepen die worden gemarginaliseerd door armoede, ontheemding of handicaps. 
GPE heeft 8 kinderen in het onderwijsproject Makombeh voorzien van extra schoolmaterialen. 

 

Het succes van de school is te danken aan de steun van u als donateurs, waarvoor onze grote dank! Wij hopen van harte 

dat u ons  blijft steunen en zo een verdere ontwikkeling van Makombeh mogelijk maakt. 
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