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Een maatschappelijke stage
BSM in Gambia!
Afgelopen zomer kwam er een heel speciaal verzoek. Een aanvraag uit Gambia: willen
jullie een sportontwikkelingsproject op the Jambanjelly School op poten zetten en uitvoeren? Met twee docenten BSM (ondergetekenden) en vier leerlingen BSM van het
Roelof van Echten College (RVEC) in Hoogeveen, hebben we de unieke kans om een
maatschappelijk project op deze school in Gambia te organiseren en uit te voeren.
Door: Jaap Scholing en Oscar Linde
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sen kunnen gaan aanbieden. Op
de dag van aankomst en de dag
van vertrek zullen we een mixed
toernooi voetbal en een interland volleybal Nederland Gambia spelen. We hopen dat
deze activiteiten de saamhorigheid bevorderen. In de pauzes
tussen de verschillende dagdelen zullen we samen met de
Gambiaanse sportleraren de
activiteiten bespreken en evalueren. We hopen dat er een
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Interview met de BSMleerlingen: Iris Korvemaker
Wat zijn je verwachtingen?
Ik denk dat we daar met veel enthousiasme worden ontvangen en dat we
vele nieuwe uitdagende spelvormen
kunnen aanbieden aan de kinderen.
Waar kijk je in het bijzonder naar uit?
Ik verwacht een cultuurshock.
Mevrouw Smid vertelde dat daar veel
armoede is in Gambia en dat hun
levensmentaliteit heel anders is. De
mensen schijnen heel positief,
enthousiast en gastvrij te zijn.
Waar zie je tegenop?
Ik zág het meeste op tegen de inentingen. We kregen twee prikken in
onze bovenarmen. Je voelde het nauwelijks.
Hepatitis vaccinatie
Interview met de BSMleerlingen: Jasper Kiekens
Wat zijn je verwachtingen?
Iedereen kent Afrika natuurlijk wel
van de tv, maar ik denk dat het heel
anders is om het met je eigen ogen te
zien.
Waar kijk je in het bijzonder naar uit?
Het ervaren van het land, de school,
de mensen, het lesgeven, het lijkt mij
allemaal een bijzondere ervaring.
Waar zie je tegenop?
Ik zie helemaal nergens tegen op. Ik
zie alleen het grote avontuur!

Interview met de BSMleerlingen: Marinda Blokzijl
Wat zijn je verwachtingen?
Ik verwacht een gezellige week waarin
we veel zullen zien en meekrijgen van

Twee vaccinaties tegelijk

de cultuur en de mensen in Gambia.
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Hun manier van lesgeven, omgang

Aftellen

een boottocht op de rivier de Gambia. In

met anderen, het eten, de voorzienin-

Momenteel zijn we de dagen aan het

de avonduurtjes zullen we menigmaal de
zonsondergang op het witte zandstrand

gen enzovoort.

wegstrepen. Het kriebelt, maar er moet
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nog veel gebeuren. We moeten nog een

van Paradise Beach bewonderen.

Ik zie het meeste uit naar de cultuur

aantal keer om de tafel. Er wordt hard

Eén ding is zeker dit is een fantastische
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verslag naar de Lichamelijke Opvoeding.

Ik hik het meeste aan tegen het lesge-

en op de avonden hebben we gelukkig
Foto’s Oskar Linde
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Correspondentie: jjhscholing@planet.nl

ke bushtrip door het Afrikaanse land en

oscarlinde@planet.nl
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