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Jaarverslag 2018 

 

 

Het jaar 2018 was een jaar met veel werkzaamheden en afronding van diverse projecten van 2017. 
En de start voor een groot project wat we eind 2019/begin 2020 gaan uitvoeren. Maar eerst 2018. 
 
Het jaar 2018 was een prima jaar voor de vereniging in financieel opzicht, maar ook in wat we 
hebben kunnen doen voor de scholen. Door de uitbreiding van het bestuur met een bouwkundige 
man, is ook de kennis toegenomen. We kunnen nu zelf kleine reparaties uitvoeren en de kennis 
overdragen aan de plaatselijke bevolking om onderhoud uit te voeren en b.v. nieuwe kasten te 
kunnen maken.  
 
In februari zijn we in gesprek geraakt met Stichting Twente Dakar. Een stichting die net als wij veel 

goede initiatieven ontwikkelen voor de scholen en kinderen in Gambia. We waren er dan ook snel uit 

om samen te gaan werken voor de school in Tawuto, waar nieuwe schoolmeubels hard nodig waren 

door de uitbreiding van twee nieuwe lokalen. De school was in twee jaar tijd verdubbeld in aantal 

kinderen van 60 naar 120 kinderen. Gezamenlijk hebben we het geld bijeengebracht om de nieuwe 

meubels te laten maken. Stichting Twente Dakar heeft geld geschonken vanuit de vastenmaand. 

Onze inbreng kwam vanuit de Challenge, donaties van twee mede equipes. Alle meubels zijn in 

Gambia gemaakt mooi in de diverse kleurtjes. Maar ook de waterput is nu compleet met lier, deze 

hebben we nog even laten lassen voor een extra versteviging. Schriftjes, potloden, lijm, extra papier 

alles is weer is op voorraad in de school. Iedereen blij en dankbaar, mooier kunnen we het niet 

hebben.  

In dezelfde periode zijn we met z’n vieren naar Gambia geweest, waar we zijn begonnen met alle 

meubels te herstellen.  In de weken daarvoor hadden via de container al gereedschap naar Gambia 

gestuurd, want goed gereedschap is het halve werk. De accu boor en decoupeerzaag hadden we 

gesponseerd gekregen van een goede vriend, daarnaast nog extra draadspanners en klein materiaal. 

Alles op accu, want stroom is er niet bij de scholen. Op de school heeft Abdullah (een plaatselijke 

handyman) weer meegeholpen met de werkzaamheden. Toch altijd fijn om iemand erbij te hebben 

van de school. Alle inkopen houtschroeven, moeren, lijm enz., is betaald door een van de 

bestuursleden. Super dat hij dat heeft willen doen, naast alle werkzaamheden. Op deze manier 

hebben we alle schoolmeubels kunnen herstellen in Sinchu. 

In Sutusinjang hebben we het hekwerk met de hulp van diverse bewoners verder afgemaakt en 

verstevigd met draadspanners, welke we uit Nederland hadden laten overkomen. Een mooie klus 

met een goed resultaat. Ook daar hebben we alle tafels en bankjes vernieuwd en gerepareerd wat 

nog te repareren was. Voor de moestuin hadden we van vrienden volop nieuwe zaden gekregen van 

rode uien, kool, tomaten enz.  
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In de loop van het jaar hebben we daarvan de resultaten gezien een weelderige volgroeide tuin met 

allerlei soorten groente. Deze groente wordt samen met rijst, weer gebruikt in de maaltijden welke 

de kinderen tussen de middag krijgen aangeboden van de school. 

Natuurlijk zijn er in de loop van het jaar weer volle bananen dozen verstuurd naar Gambia met 
babykleding, kinderschoenen en extra pakketten incontinentiemateriaal, kraampakketten, 
maandverbanden ed. Waar we mee zijn gestopt zijn, is het orthopedisch materiaal voor Jarbu. Hij 
kreeg zoveel spullen vanuit bv Engeland, dat hij inmiddels meer dan voldoende aanvoer heeft. Dat 
gaf ons weer de ruimte om nog meer richting de schoolkinderen te doen. 
 
In november zijn we nog in Gambia geweest om de diverse projecten door te spreken. We hebben 
een gesprek gehad met de Director off School in Gambia. Allemaal heel officieel maar ook zeer 
leerzaam hoe men daar denkt en doet. Naast de inkopen voor de diverse scholen, hebben we ook 
gekeken naar de toiletgebouwen in Sutusinjang. Deze moeten nodig worden gerenoveerd. Ze zijn nu 
onhygiënisch en dit vraagt om ziektes. Ander punt is de watervoorziening naar het toiletgebouw toe. 
Bij het eerste gebouw kunnen we het wel repareren. Maar naar het tweede gebouw moeten we het 
laten aanleggen, daar is nog geen water. Dit wordt een mooi nieuw project voor 2019/2020, een 
groot deel van de kosten hopen we te halen uit een sponsorloop in Zwolle. Waar de Warm Lopers 
ons project ondersteunen, door de halve marathon van Zwolle te gaan lopen. 
 
Wat betreft de nieuwbouw in Sinchu, deze was eind 2018 bijna voltooid. Men had nog ongeveer een 
maand nodig om het af te maken. In begin maart 2019 is de school in gebruik genomen. 
Het herstel van de meubels van de kleuterklassen en allerlei ander lesmaterialen kan worden betaald 
uit de giften van een aantal Stichtingen, fondsen, opbrengsten van de kerstviering van de Johan Friso 
school en meerdere particuliere giften. 
 
Een uitgebreid financieel verslag van 2018 vindt u in de bijlage. 
 
Het was weer een bijzonder jaar voor de vereniging en voor ons als bestuur. We willen iedereen 
nogmaals bedanken uit de naam van de kinderen en alle volwassen, die we hebben kunnen helpen in 
Gambia. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 
 
Gezien de wet op de privacy gebruiken we geen persoonlijke namen meer in de jaarverslagen. 
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