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Vereniging in wording: Geef Gambia een betere toekomst 
P/a Fred de Bruin 
Monta Rosa 11 
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        Montfoort, 12 januari 2013 
 
Betreffende: Jaarverslag van 2012 

 
 
 
 
 
In de eerste plaats danken wij iedereen die op welke manier dan ook een steentje heeft 
bijgedragen aan het versturen en het werken aan het project in Old Yundum. In het bijzonder 
danken we de Stichting Vrienden van Gambia voor haar medewerking en kennis in en om 
Gambia. In 2012 waren we nog een vereniging in wording, deze is in de loop van 2013 
opgericht onder de naam Vereniging: Geef Gambia een betere toekomst. Tot aan die tijd 
hebben we zeer nauw samengewerkt in 2012 met Vrienden van Gambia. 
 
In 2012 hebben we in totaal 5 keer hulpgoederen verzonden naar Gambia, bij 3 zending 
waren dat hulpmiddelen voor het Psychiatrie gehandicapte werkplaats van de heer Garbu. 
De opbrengsten van Dasra  Centra is in gezet voor speelgoed, kleurpotloden en 
kinderscharen voor de Nusery school in Old Yundum.  
Daarnaast zijn er weegschalen, en ziekenhuis kleding verzonden naar de kraamkliniek van 
Marie Joof. 
De ontvangen bloeddrukmeters van een huisartsen praktijk zijn ook naar Marie Joof gegaan. 
 
In overleg met Vrienden van Gambia vertegenwoordigd door Marloes Kok, hebben we extra 
geld opgehaald om de Nursery school in Old Yundum op te knappen. Deze extra sponsering 
is opgehaald door in september een muziek benefiet te houden, extra aandacht vragen aan 
de verschillende vrienden en kennissen en door een sponsering van FNVbouw en de stichting 
Ziekenfondsbode. Het totale bedraag daarvoor is gebruikt voor het schilderen van het school 
gebouw en het laten maken van nieuw meubilair van de Nursery School in Yundum 
 
Tijdens ons verblijf in Gambia in de maand februari en november hebben contact gelegd met 
diverse scholen, en andere instanties. Dit om nog meer inzicht te krijgen in de samenleving 
van Gambia. Wij zijn ook in die periode in het binnenland geweest en hebben verschillende 
culturele belangrijke bezienswaardigheden bekeken. Let wel al deze kost drukken niet op de 
vereniging maar komen uit privé middelen. Het reisverslag is na te lezen via: 
http://jenfingambia.waarbenjij.nu/reisverslag/4455266/old-yundum-nursery-school-is-
klaar#ad-image-119604607  
Tijdens ons verblijf in Gambia hebben nog extra geld uitgetrokken voor de malaria patiënten 
van de kraam kliniek, voor een gezin in Masa Sonko om rijst in te kopen voor het hele 
nederzetting aldaar. 
 
De headmaster (directeur van de scholen) meneer Ngum heeft zelf gezorgd voor het 
egaliseren van de vloeren in de lokalen door deze met cement te verharden. 
 
Het doel was de school te verven en op te knappen, zodat de kinderen ook trots op hun 
school kunnen zijn, hetgeen de prestatie van de kinderen alleen maar ten goede komt. Naar 
onze bescheiden mening, zijn wij er met z’n allen goed in geslaagd de doelstelling te behalen. 
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Hieronder zijn wat foto’s toegevoegd van de werkzaamheden en het financieel jaar verslag 
van 2012 in totaal. 
 
 
met vriendelijk groet, 
 
Fred de Bruin 
Namens Vrienden van Gambia (na januari 2013 Geef Gambia een betere toekomst) 
M: 06 31042374 
E-mail: jfgambia@xs4all.nl (na januari 2013 info@geefvoorgambia.nl) 
 

 
 
  De oude situatie begin 2012         De nieuwe situatie januari 2013                     
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
       
 De oude kleurstelling nog wit        De nieuwe kleuren licht blauw 
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Inkomsten Uitgave

euro's

Storting JenF container mrt 29,00€        Container kosten mrt 29,00€        

Storting JenF container juni 50,00€        Container kosten juni 50,00€        

Storting JenF container juli 54,00€        Container kosten juli 54,00€        

Storting JenF container sep 11,00€        * Container kosten aug 115,00€      

Container kosten sep 11,00€        

* Puntenslijpers 10,10€        

Reiskosten:

storting JenF reisgeld 905,62€      deel 1 aanbetaling 192,50€      

storting FNV Bouw reisgeld 905,00€      deel 2 rest reissom 1.618,12€  

Sponsorgelden Uitgave Project Dalassies euro's

Overige sponsoren 525,00€      kwasten 200

Benefietavond 233,00€      copy CD kinderliedjes 600

Kunstroute\kindercafé 150,00€      containerkosten in Gambia 690

Sponsering direct aan VvG 175,00€      tafels leerkrachten 750

De ziekenfondsbode (AGIS) 1.000,00€  verf kosten school 7175

kosten schilders 2400

buitenkant verven 2000

taxikosten Marloes & JenF 1200

A Kosten stoeltjes en tafels 22500

A verf kosten meubels 4115

A schilderen meubels 8450

A inrichting toilet 600

A transport kosten meubels 750

A af laken 1800

A overige kosten als,taxi, mob 3000

Subtotaal Marloes 56230 1.561,94€  

malaria pillen 7000 175,00€      

rijst 2 balen (ondervoede gezinnen) 2000 50,00€        

** kosten halen spullen en bezoek 

aan verschillende klinieken 4300 107,50€      

*** Nog kas bij VvG 1945 54,03€        

**** na de trip nog in kas 9,43€           

Totaal 4.037,62€  Totaal 4.037,62€  

*

**

***

****

Project van de Nursery school in Old Yundum 2012

A

Waar "storting JenF" staat, lees "storting uit eigen middelen F.G. de Bruin"

Uit sponsorgeld betaald.

Nog in kas bij Vrienden van Gambia gaat naar volgend project

Wordt door geboekt naar het nieuwe project voor 2013

De A kosten zijn voor het grootste deel betaald door sponsering van de De ziekenfondsbode (Agis)

Bezoek Marie Joof, kliniek in Banjul, medisch centrum Serrekunda, kippenfarm Abuko, nieuwe schoolproject en 2 

andere schooltjes, halen\ brengen container spullen 
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