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Geef Gambia een betere toekomst 

 
         Montfoort, januari 2014 
 
Betreft:  Jaarverslag van 2013 
 
 
In de eerste plaats danken wij iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan 
onze projecten. Het zijn er te veel om op te noemen, maar een extra dank zijn we wel verschuldigd 
aan Marloes Kok (Stichting Vrienden van Gambia) voor haar medewerking en kennis in en van 
Gambia. Zij heeft ter plaatse steeds de coördinerende en controlerende rol namens de vereniging. 
 
Dat het een bijzonder jaar was, is wel duidelijk. In dit jaar hebben we de vereniging opgericht en zijn 
daarmee op eigen benen komen te staan. En met veel succes, wat blijkt uit de projectresultaten en 
de cijfers. 
 
Na de start in februari is er direct gewerkt aan een eigen website, flyers en adreskaartjes voor de 
vereniging. Door een particuliere donatie hadden we al snel ons eerste doel bereikt, namelijk de 
watertoevoer naar de school. In het voorjaar hebben we als vereniging op de lentemarkt  en de 
evenementenmarkt in Montfoort gestaan en later in het jaar met een kindercafé tijdens de 
Kunstroute in Linschoten. Dit heeft naast de vele nieuwe contacten en donateurs ook financieel veel 
opgeleverd. Mede met dank aan het Dasra Center,  Olijfje Het Groene Hart en Studio Lagendijk.  
Door deze opbrengsten, de donaties van particulieren en een mooie bijdrage van een Holding uit 
Utrecht (welke anoniem wenst te blijven)hebben we de tweede fase kunnen realiseren. In de zomer 
is nog voor het regenseizoen in Gambia het dak van de school vervangen. Dit waren de eerste twee 
vereisten om de school zijn bestaansrecht terug te geven. 
 
Medio mei hebben we ongeveer 10 verschillende fondsen en filantropische instellingen 
aangeschreven. In dit schrijven hebben we uitleg gegeven over onze doelstelling als vereniging en de 
daaraan gekoppelde projecten. Daar kwam een uitnodiging uit van de Stichting Ziekenfondsbode, 
onderdeel van AGIS verzekeringen. Twee bestuursleden hebben daarop een mondelinge presentatie 
gegeven over het project “de Nursery school in Sinchu”. Dit heeft geresulteerd in een zeer mooie gift 
van de Stichting Ziekenfondsbode. Door deze gift en alle andere bijdragen kwam het hele project in 
een stroomversnelling.  
 
We hebben via de mail veel contact gehad met onze coördinator in Gambia. Zij heeft alle offertes 
opgevraagd die we nodig hadden voor de volgende fasen van het project.  
We zijn gestart met de bouw van de muur om de school en het herstel van de ramen en deuren van 
de schoolgebouwen. Doordat er over de offertes scherp is onderhandeld en er een gunstige koers 
was, hebben we uiteindelijk meer kunnen uitvoeren dan we oorspronkelijk hadden durven hopen. 
Tijdens ons bezoek aan Gambia in november hebben we dan ook veel kunnen realiseren.  
We hebben hiervan verslag gedaan op de weblog: www.jenfingambia.waarbenjij.nu . Een uitgebreid 
verslag van dit bezoek is tevens na te lezen op de website.  
 
Ons bezoek aan Gambia en de vorderingen van de school zijn niet onopgemerkt gebleven in de 
gemeenschap. Van de Alkali (burgemeester)hebben we de volmacht gekregen om alles uit te kunnen 
voeren wat we willen en kunnen doen voor de school.  
 
 
 

http://www.jenfingambia.waarbenjij.nu/
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Op moment van schrijven hebben we het volgende bereikt: 
 
Fase 1, Februari:  Waterleiding op het schoolterrein 
Fase 2, Juli:   Nieuwe daken 
Fase 3, December:  Bouw van de muur om het schoolterrein 
Fase 4, November: Nieuwe ramen en deuren  
Fase 5, December:  Schilderwerk van de twee gebouwen en de muur 
              December:  Extra kunnen realiseren: 

Afbouw  en renovatie toiletblokken 
Schilderen van klaslokalen en renoveren schoolborden 

 
Naast dit grote project hebben we het afgelopen jaar in totaal 6 zendingen aan hulpgoederen met de 
container verzonden naar Gambia. Bij ons bezoek aan Gambia hebben we daarnaast verschillende 
hulpgoederen meegenomen. Daarnaast zijn er ook materialen via België (gesponsord door Brussel 
Airways) verzonden. Dit betrof o.a. kinderspeelgoed, materiaal voor kleutereducatie en 
kinderkleding. Daarnaast zijn er 2 autoclaven naar Gambia gegaan, één voor het weeshuis en de 
andere aan de daaraan gekoppelde kliniek. Er zijn verschillende medische hulpgoederen, waar onder 
loopkrukken en protheses, aangeboden aan de gehandicaptenwerkplaats. Hiermee hebben we direct 
zeer concreet, zowel kinderen als volwassenen met een lichamelijke handicap kunnen helpen.  
 
Het afgelopen jaar hebben we steun gekregen van: 

 Donateurs, we hebben er inmiddels 23 

 Dasra Center (Power Yoga) 

 Olijfje het Groene Hart 

 Stichting de Ziekenfondsbode 

 FNV bouw  

 Een anonieme Utrechtse Holding 

 Stichting Mundo EE VVV 

 Hart voor Gambia 

 Vrienden van Gambia 

 Baobob Charity Organisation van Brigitte Jonckheere (Brussel Airways) 

 En vele andere stille sponsoren in geld of goederen 
 
Bijzondere dank gaat uit naar Urgenta, die veel connecties binnen de medische wereld en jarenlange 
ervaring heeft, welke zij met ons hebben willen delen.  
 
Door de vele sponseringen en giften hebben we een goed jaar achter de rug. We hebben veel 
kunnen doen volgens de doelstelling van onze vereniging “Geef Gambia een betere toekomst”. 
Elk geldbedrag komt ten goede aan onze projecten in Gambia. Om daar inzicht in te geven hebben 
we een uitgebreid financieel verslag gemaakt, waarvan u hieronder een beknopte versie ziet.  
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Financieel overzicht  2013 in hoofdlijnen: 

 
 

Financieel overzicht algemene projecten en hulpgoederen 2013 

 
 

 Financieel overzicht Project Sinchu Nursery School 2013 
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Toelichting op bovenstaande cijfers: 
 
De totale inkomsten van 2013 waren € 11.997,12 en de totale uitgaven waren € 8.636,62. Het saldo 
per 31 december 2013 was € 3512,90. Daarnaast staat er in Gambia nog GMD 41.935 (+ € 580,=) 
gereserveerd voor afbetaling van o.a. de schilder en aannemer. Dit is reeds als uitgave in de huidige 
cijfers verwerkt. 
 
Voor algemene projecten en hulpgoederen hebben we € 763,20 uitgegeven. Daarbij moet u denken 
aan containerkosten voor het vervoer van de hulpgoederen naar Gambia en bijvoorbeeld de aankoop 
van kleuterspeelgoed voor in de kleuterklasjes.  
 
Voor de Community School te Sinchu hebben we € 7.704,69 uitgegeven, daarmee zijn de huidige 
fases van de school gerealiseerd.  
 
Een uitgebreid financieel verslag van alle cijfers over het boekjaar 2013 kunt u lezen op de website, 
www.geefvoorgambia.nl , waar u het PDF bestand kunt downloaden. Wij menen u als sponsor, 
donateur en/of belangstellende hiermee een duidelijk inzicht te hebben gegeven in de 
werkzaamheden en bestedingen van het jaar 2013. Wij zijn als vereniging graag bereid op het 
(financieel) jaarverslag een toelichting te geven. U kunt uw vragen via ons mailadres stellen, of indien 
gewenst een afspraak maken voor een mondelinge toelichting. 
 
Tot slot kijken we vooruit naar 2014. 
Door de extra sponsoring aan het eind van het jaar van Stichting Mundo Crastino Meliori komen ook 
de laatste fasen in zicht. In 2014 beginnen we met een saldo van € 3.512,90. Hiervan zal nog een deel 
worden gebruikt voor het verfwerk, het (her)inrichten van de kleuterklassen en de speelplaats voor 
de kinderen. We gaan tevens door met het versturen van hulpgoederen voor kinderen en 
gehandicapten.  
Ons eerstvolgende bezoek aan Gambia is al in februari 2014. Naast de afronding van het lopende 
schoolproject, gaan we ook kijken naar een volgend project. Wij zullen u daar zo snel mogelijk over 
berichten via de website. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Bestuur “Geef Gambia een betere toekomst” 
Fred, Joke, Gerhard, Debbie 
 

http://www.geefvoorgambia.nl/

