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In de eerste plaats bedanken wij iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd 
aan het wel slagen van alle projecten in 2015. 
 
Er is veel gebeurd in 2015, we hebben veel spullen kunnen verzenden en daarnaast is er ook in 
Gambia bij de verschillende projecten veel gebeurd. 
 
Om een indruk te geven wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd willen we deze even 
benoemen in volgorde van het jaar. 
 
In januari hebben we de eerste dozen weer verzonden naar de werkplaats voor gehandicapten in 
totaal waren dat er 8 stuks. Deze spullen waren beschikbaar gesteld door Buchhornen Orthopedie uit 
Tilburg. In de loop van het jaar hebben we van hen nog meer spullen mogen ontvangen en 
verzonden naar Gambia. Vooral voor de braces en de speciale schoenen is in Gambia grote behoefte. 
  
We hadden nog drie pallets met gipsverband klaar staan voor het Africmed Ziekenhuis, deze zijn in 
loop maart verzonden naar Gambia. Het was een hele klus om drie pallets naar de container te 
krijgen, maar ook dat is weer gelukt. 
 
In april was het weer tijd voor de lentemarkt in Montfoort. Het was een goede dag voor het 
netwerken, enkel de verkopen in het algemeen vielen wat tegen. Maar er waren wel weer nieuwe 
ideeën voor sponsoren. 
 
Net voor de zomer zijn opnieuw diverse dozen verzonden naar Gambia. Nu voor Marloes, onze 
coördinator ter plaatsen. Veel dozen met kinderspullen, die door haar worden verdeeld in Gambia 
onder de arme kinderrijke gezinnen en de diverse scholen. 
 
In een vorige bezoek aan Gambia had de fysiotherapie afdeling gevraagd om verschillende spullen  
voor de fysio/ revalidatieafdeling, zoals trainingsballen, gewichten, maar ook grote apparatuur.  
In september zijn de crosstrainer en roeitrainer (geschonken door Esmay), maar ook heel veel andere 
spullen, verzonden naar het Physical Health Center van Revalidatiearts Samba Bah. 
 
Tijdens een kampeerweekend van de NCC hebben we spontaan weer Batik doeken verkocht aan 
verschillende vrienden die daar aanwezig waren. Onze dank daarvoor. 
 

Voor afgaand aan onze werkvakantie in november naar Gambia hebben we nog veel spullen naar 
Gambia verzonden. Eenmaal daar kwamen we voor drie grote verrassingen te staan: 
 
Alle spullen voor de Physical Health Center waren reeds in elkaar gezet en in gebruik genomen 
binnen de revalidatie afdeling. Men was er erg blij mee, zeker ook met de gewenste kleine 
oefenmaterialen die wij hadden aangeschaft van de giften. Nu is het nog zoeken naar een speciaal 
bed wat verticaal gezet kan worden, voor bv mensen met een dwarslaesie of na een hersenbloeding. 
Voor de doorbloeding van de onderste ledematen, maar ook voor de ingewanden en organen is het 
belangrijk/ noodzakelijk dat zij zo nu en dan tot staan gebracht kunnen worden. 
 

Jaarverslag 2015 
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Bij ons bezoek aan de Sutusinjang school, waren we positief verrast dat de groentetuin het zo goed 
had gedaan. Een ruime opbrengst aan groenten, die wordt verwerkt in de maaltijden die de kinderen 
tussen de middag op school krijgen. Dus de Mothergarden is een geweldig succes. 
 
De volgende verrassing was op de andere school, de Sinchu Alhagie nurseryschool. In de loop van de 
zomer bereikte ons de berichten dat de Sinchu Alhargie nurseryschool wilde uitbreiden gezien het 
groeiend aantal kinderen. Alleen dit al is een mooi gegeven. We zijn ooit gestart toen de school in 
verval was geraakt, met 80 kinderen. Terwijl er nu in november 2015 364 kinderen en in maart 2016 
zelfs 425 op de school onderwijs genieten. Ja, met grote trots kunnen we dit schoolproject meer dan 
geslaagd noemen. In de afgelopen jaren hebben wij deze school flink opgeknapt, met o.a. aansluiting 
op de waterleiding, toiletten, een nieuwe daken, nieuwe vensters en deuren. Later is er een muur 
om de school gebouwd voor de veiligheid. Dit maakt het tot een volwaardige en gewilde school voor 
de vele kinderen uit de wijde omgeving.  
Wij hebben een en ander geregeld om het te kunnen laten uitvoeren, maar u heeft voor alle 
financiële en andere middelen gezorgd. Het succes is aan u, sponsoren en donateurs te danken. 
 
De dorpsgemeenschap was al gestart om geld in te zamelen om twee nieuwe lokalen erbij te 
bouwen. Dit is hen voor een groot deel ook gelukt: zij hebben inmiddels de muren gebouwd. In de 
kerstvakantie is het dak er opgeplaatst, dit hebben wij kunnen betalen uit de financiële middelen van 
de vereniging (met dank aan o.a. het echtpaar Johanna en Willem).  
Om u een indruk te geven, zonder direct tot in detail in de cijfers te duiken, een dak kost ongeveer € 
2.000. Eenzelfde bedrag heeft de gemeenschap bijeen gespaard (vooral aan eigen arbeid, zand en 
cement) voor de muren van de beide lokalen. Volgend voorjaar gaan wij kijken voor de vloeren, 
veranda en het stukadoren van de muren. De gemeenschap gaat proberen geld bijeen te krijgen voor 
de ramen en deuren. 
Tijdens dit bezoek aan Gambia en de school hebben we met “Gambia speelt mee”, afspraken kunnen 
maken met het schoolhoofd en dorpsoudsten, om volgend voorjaar op het schoolterrein 
speelmateriaal te plaatsen, zoals een glijbaan, schommels en duikelrekken. 
 
Zoals u heeft kunnen lezen, hebben we het afgelopen jaar weer veel kunnen realiseren voor onze 

projecten in Gambia, maar zonder uw hulp,  kunnen wij helemaal niets. 

Namens velen in Gambia en in het bijzonder de kinderen, willen we ieder die heeft geholpen met een 

kleine of grote gift, van loopkrukken tot een hometrainer, HARTELIJK bedanken voor de bijdrage. 

 

In de bijlage vindt u het financieel overzicht van alle inkomsten en uitgave. 

Mocht u hierover vragen hebben dan zijn we gaarne bereidt deze te beantwoorden, we hebben niets 

te verstoppen of achter te houden. Alles moet helder zijn voor u. 

 

Met vriendelijke groet, 
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Bestuur Vereniging Geef Gambia een betere toekomst 

Fred, Joke, Gerhard en Debbie 
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