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Voorwoord  

Allereerst willen wij beginnen met een dankwoord naar iedereen die ons steunt en in ons gelooft.  

Zonder uw hulp konden en kunnen wij de projecten niet uitvoeren.  

Dankzij u kunnen wij de kinderen in Gambia een kans op educatie geven.  

  

In januari 2015 zijn wij verder gegaan met de lopende projecten van 2014 en zijn we natuurlijk ook 

gestart met de nieuwe projecten voor 2015.  

Om dit allemaal goed te laten verlopen zijn, hebben we de fondswerving grondig aangepakt door 

zowel in Gambia als in Nederland verschillende bedrijven, fondsen, stichtingen, verenigingen en 

kerken aan te schrijven.  

En dit heeft geleid tot een geweldige uitkomst, zodat we alle projecten hebben kunnen realiseren.  

Wat wij dit afgelopen jaar hebben gedaan met de stichting, kunt u lezen in het jaarverslag met 

daarbij de financiële verantwoording.  

Nogmaals enorm bedankt voor de steun en het vertrouwen in onze jonge stichting.  
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Algemeen  

De contacten worden intensiever zowel met de kinderen, de scholen en het ministerie van 

onderwijs. Dit nauwe contact heeft er toe geleid dat er een officieel memorandum van 

understanding is getekend tussen het ministerie van onderwijs (MOBASE). Dit betekent dat we naast 

de Nederlandse verslaggeving ook ons jaarverslag en nieuwsbrieven in Gambia moeten deponeren. 

Jaarlijks wordt er een vergadering georganiseerd met beide partijen om de projecten van het jaar te 

bespreken en zij geven dan ook aan waar hulp nodig is, zodat wij dat eventueel in ons plan kunnen 

verwerken. Wij zijn dan erkend in ons werk en zal de samenwerking voor het bouwen van scholen 

makkelijker gaan. Daarnaast kunnen zij eventuele verscheping van containers in de toekomst 

makkelijker voor ons maken.  

  

De scholen die we in de afgelopen 2 jaar hebben gebouwd doen het super!  

Het aantal leerlingen stijgt enorm en voor alle 4 de scholen is er een wachtlijst.  

Iets heel bijzonders is dat we net voor de zomer een email ontvingen van twee heren Marco en 

Remko, met de vraag of wij het leuk zouden vinden als wij hun “goede doel” zouden willen worden 

voor de Amsterdam –Dakar-Banjul Challenge…………..ja natuurlijk was ons antwoord!  

De heren hebben en fantastische reis gemaakt van Amsterdam naar Gambia in 3 weken en dan bij 

aankomst in Gambia zijn ze met de jeep naar twee projecten geweest, de reacties waren 

overweldigend!   

Maar toen kwam de dag van de veiling…afscheid nemen van hun “kindje”, ze hebben bijna een jaar 

aan de auto gesleuteld om het woestijn-proef te maken, maar ook zoooo spannend!  

Het bedrag waar de jeep voor geveild is 3.800 euro!! Zo geweldig!!  

  

  

En dan nog ons extra project…..door dat we veel gevraagd worden in Gambia om scholen te 

bezoeken voor eventuele hulp kwamen we ook bij GOVI terecht, de school voor de slechtzienden en 

blinde kinderen, maar alleen kinderen vanaf 9 jaar! Dit gaf ons het idee en de moed om een extra 

project toe te voegen, er is een apart plan gemaakt en deze is verstuurd naar diverse fondsen en 

instellingen die gericht zijn op hulp aan de gehandicapte doelgroep in Afrika.  

  

  

  



Stichting Gambia-Kids Jaarverslag 2015      
5  

Aan de naamsbekendheid van de stichting wordt zowel in Nederland als in Gambia hard gewerkt en 

dat werpt vruchten af. Via de website en Facebook komen er veel vragen van toeristen die graag bij 

een van de projecten willen komen kijken en soms ook helpen of materiaal doneren.  

Daarnaast zijn er ook nog redactionele stukjes in Gambiaanse kranten geweest en natuurlijk gaat het 

fondswerven via diverse internet fondswervingen zoals geef.nl, Facebook doneer module, youbedo 

en goededoelenshop.nl ook gewoon door.  

  

De sponsorkinderen  

Ook onze sponsorkinderen behoren tot het project plan! Inmiddels hebben we 40 sponsorkinderen. 

Deze kinderen worden totaal gefinancierd door de particuliere Nederlandse sponsorouders. Zij 

betalen de schoolfee, uniform, tas en de eerste school spullen.  

Soms zijn er Nederlandse sponsorouders die ook het gezin van het kind helpen doormiddel van rijst 

of een bananendoos met spullen voor het gezin.  

En dit jaar zijn er meerdere sponsorouder op bezoek in Gambia geweest bij hun sponsorkindje en 

dat geeft iedereen een goed gevoel!  

  

  

De basisdoelen van de stichting  

De stichting heeft voor ogen om elk jaar diverse scholen van hulp te voorzien naast de projecten, de 

hulp die hiermee bedoeld wordt is leer-en lesmateriaal, sport-spelmateriaal en meubilair.  

De afgelopen zomer hebben we 4 containers kunnen verschepen vol met schoolmeubilair gedoneerd 

door verschillende scholen in Nederland.  

• KBHZ De bleek in Beckum  

• OJS Het Scala in Kampen  

• KBHZ Esrein in Hengelo  

• CBS De Korendrager in Franeker  

     

Bij het laden van de containers hebben we hulp gehad van kinderen, ouders en leraren, het is zo 

geweldig te zien dat er meubilair gegeven wordt aan kinderen in een Afrikaans land, want wat in 

Nederland “niet meer goed genoeg” is gaat nog 10 jaar en langer mee in Gambia.  



Stichting Gambia-Kids Jaarverslag 2015      
6  

En dan komt het aan in Gambia…….een meubel karavaan!  

We hebben het schoolmeubilair niet alleen gebruikt voor reeds bestaande scholen Burbage nursery, 

Govi nursery, Mamuda nursery, maar ook voor nieuwe scholen die ons om hulp hebben gevraagd, 

zoals Wisdom nursery en Mo-Beta nursery en primary, Solid foundation nursery en Gadhoh nursery 

en skill center voor de doven kinderen.  

Want wat zijn ze blij met al deze mooie spullen en meer met het gebaar.  

Voor deze verschepings kosten hebben we ook wat special hulp gehad van de familie Helfrich en 2 

bedrijven die anoniem willen blijven.  

     

  

De kosten voor het jaar 2015 zijn als volgt:  

• Verscheping meubilair                    € 5.181,-  

• Basis doelen algemeen:  

oSchoolmateriaal Sky blue nursery              €2.500,-  

oSchoolmateriaal Burbage nursery    €2.500,-  

oSchoolmateriaal Wisdom&solid nursery                   €2.500,-  

oSchoolmateriaal Gadhoh nursery & skill centre (doven kinderen) €1.100,-  

oLosse hulp vragen aan diverse scholen op het gebied van  

krijt/handboeken/schrijfmateriaal           € 1.400,-    

                                                                                                                             €10.000,-  
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De overige projecten  

Naast de basis doelen van de stichting hadden we voor 2015 ook extra beoogde projecten 

gedefinieerd indien er voldoende donaties binnen zouden komen. De begroting van de 4 extra 

beoogde projecten en het extra “GOVI” project hadden een totaal begroting van €81.512,00  

Er was nog op de bank een bedrag aanwezig van €37.058,40 dit bedrag was gereserveerd voor de 

projecten van 2015.  

Zodra we voldoende donaties binnen kwamen voor een project zijn we met de uitvoering ervan 

begonnen.  

Het resultaat per project kunt u hieronder lezen.  

Project 1:  Runnen Adams Kids nursery  

Deze school verloopt naar wens! Het leerlingen aantal zit op 105 kinderen en er is nog plaats voor 25 

kinderen.  

In juni 2015 heeft de eerste “Graduation ceremonie” plaats gevonden. Hierbij hebben 18 kinderen 

de nursery afgerond en verlaten voor vervolg onderwijs.  

Tijdens deze ceremonie is de school ook officieel geopend en het “Aproved” sign gekregen in 

aanwezigheid van afgevaardigden van het ministerie, pers en Jarmilla. Een waar feest!  

Voor de day-care hebben we in september een nanny aangenomen die samen met de lerares de 

kleine kinderen (2 ½ t/m 4 jaar ) begeleid in de dagelijkse zaken zoals eten, drinken, verschonen en 

spelen.   

  

We hebben er weer een fantastisch jaar opzitten en we doen het nog steeds met volle overtuiging 

en liefde en dit heeft geresulteerd in dat we 105 kinderen een kans op educatie bieden, 4 leraren en 

een nanny aan het werk hebben.  

Een leuk bericht is dat de familie van de schoolcompound grond heeft besloten dat wij als school 

geen huur meer hoeven te betalen startende vanaf september 2015. Zij hebben ingezien dat wij 

alleen maar geode bedoelingen hebben en dat is kinderen in Gambia naar school te brengen zonder 

onderscheid te maken in afkomst en ze een betere toekomst te kunnen bieden. En verder geen 

winst oogmerk hebben in de school.  

Daarom hebben wij ook besloten om de school fee geheel weg te laten en alleen een kleine fee te 

vragen bij zomer-studies.  

Ook zijn de kosten voor het dagelijks sapje uit de kosten, omdat Adams kids nu ok een eigen 

voedselproject heeft.  

Begroot voor dit project was €12.056,-.  
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De gemaakte kosten van 2015( 1januari 2015-31 december 2015) zijn:  

   Salarissen leraren          €3.774,-  

   School uniform(2x kind, T-shirt en short)    €1.425,-  

   Schoolboeken           €1.000,-  

   Schrijfmateriaal           €  375,-  

   Schoolonderhoud          €  250,-   

   Termieten bestrijding          €  222,-  

   Extra loon Nanny (sept-dec)        €  150,-  

De totale kosten voor januari 2015 t/m december 2015   €7.196,-  

Inkomsten van de schoolfee 1 januari 2015 t/m juli 2015  -€1.287.70  

Gebruikt uit de stichting januari 2015 t/ 31 december 2015  €5.908,30*  

(*Het bedrag is lager dan begroot omdat er geen huur en geen verlaging schoolfee meer is van 

september en omdat Adams kids nu ook een voedselproject heeft vervalt de dagelijkse sap)  

Dit zijn de kosten voor een complete boekjaar van de stichting januari 2015 t/m 31 december 2015.  

Maar een schooljaar loopt van september t/m juli, daarom hebben we nog een bankreserve van 

€2.000,- om de kosten van salarissen en kleine uitgaven te kunnen bekostigen om het schooljaar t/m 

juli 2016 goed te eindigen. Er zal natuurlijk nog geprobeerd worden om gelden binnen te halen voor 

dit project.  

  

  

                De eerste Graduation klas van de Adams kids Nursery               Het doorknippen van het lint door Yamoundow en Jarmilla  
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Project 2: Voortzetten ontbijt project Sky Blue nursery  

Na twee volle jaren met het ontbijt project bezig te zijn geweest, werpen de vruchten zich echt af! 

De kinderen zijn actiever in hun leervermogen en ook nog lichamelijk gezonder, er zijn minder 

ziekmeldingen op de scholen.  

De Sky blue nursery zit qua leerling aantal vol en er is zelfs een wachtlijst en dat heeft mede te 

maken met het voedselproject. We vernemen vaak van ouders dat ze dankbaar zijn dat er gezonde 

voeding wordt geboden aan hun kinderen en natuurlijk de lasten verlichting.  

De kinderen zelf zijn het meest gek op spaghetti-dag, deze maaltijd krijgen ze 1x per week 

afgewisseld met sardientjes of aardappels/lunch and meat. Maar vrijdag is een feestdag, allereerst is 

het PE-dag, dat betekent dat ze hun school T-shirt en korte broek aan mogen en dat er sport of 

creativiteit activiteiten worden gedaan. En dan staat er halverwege de ochtend heerlijke 

meergranen koekjes met melk voor hun klaar.  

  

  

De begroting voor het jaar was: €6.490,-  

De kosten die gemaakt zijn voor dit project zijn (tijdsperk 1 januari 2015-31 december 2015):  

   Eten(rijst, spaghetti, bonen, vis etc.)      €2.480,-  

   Melk en brood/boter          €2.198,-  

   Kolen              €  275,-  

   Dagelijks sap/melk          €  690,-  

   Jaarvergoeding kookmoeder        €  550,-   

De totale kosten voor januari 2015 t/m december 2015   €6.193,-  

Gebruikt uit de stichting januari 2015 t/ 31 december 2015  €6.193,-  

De kosten zijn minder dan begroot omdat we nu whole-sale inkopen voor twee scholen betreffende 

rijst, spaghetti, sardientjes, aardappels, kolen, olie, sap en brood.  

We hebben nog een bedrag gereserveerd zodat we het project tot aan de zomer van 2016 kunnen 

voortzetten. Het gaat om een bedrag van € 2.000,-. Wij proberen om nog gelden binnen te krijgen 

d.m.v. fondswerving om alles goed te kunnen laten verlopen.  

Wij hopen en wij gaan ervoor dat dit project een blijvend project zal worden!  
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Project 3:  Opstarten ontbijt project Adams kids nursery  

En ja hoor……ook dit ontbijtproject verloopt naar wens!  

Het was het tweede project qua voedingsproject dus we wisten waar we op moesten letten. En dat 

heeft geresulteerd in kosten verlaging maar voornamelijk in een heerlijke maaltijd!  

De kinderen zijn zo blij en er wordt niet meer naar elkaar met scheve ogen gekeken. Iedereen heeft 

het zelfde op zijn bord en iedereen heeft!  

Natuurlijk is het even wennen voor sommige kids, vooral de allerkleinste. Deze komen op school en 

dan moet je Engels praten en dan ook nog eten wat de pot schaft. Maar de ouders reageren hier ook 

dankbaar op het voedingsproject. Er zijn zelfs ouders die als eerste aan hun kind vragen bij het 

ophalen “of het eten lekker was?”. Dat is zo leuk om te horen!  

De begroting voor het jaar was: €6.820,-  

De kosten die gemaakt zijn voor dit project zijn (tijdsperk 1 januari 2015-31 december 2015):  

   Aanschaf kookmateriaal (pannen, kookstel, borden etc.) €  350,-  

   Eten(rijst, spaghetti, bonen, vis etc.)      €2.480,-  

   Melk en brood/boter          €2.198,-  

   Kolen              €  275,-  

   Dagelijks sap/melk          €  690,-  

   Jaarvergoeding kookmoeder        €  550,-   

De totale kosten voor januari 2015 t/m december 2015   €6.543,-  

Gebruikt uit de stichting januari 2015 t/ 31 december 2015  €6.543,-  

De kosten zijn minder dan begroot omdat we nu whole-sale inkopen voor twee scholen betreffende 

rijst, spaghetti, sardientjes, aardappels, kolen, olie, sap en brood.  

Ook voor Adams kids nursery hebben we nog een bedrag gereserveerd, zodat we het project tot aan 

de zomer van 2016 kunnen voortzetten. Het gaat om een bedrag van € 2.000,-. Wij proberen om nog 

gelden binnen te krijgen d.m.v. fondswerving om alles goed te kunnen laten verlopen.  

Wij hopen en wij gaan ervoor dat ook dit project een blijvend project zal worden!  
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Project 4: Bouw Mamuda nursery   

Nadat we eind januari 2015 het bedrag bij elkaar hadden gehaald om de bouw van de nursery in 

Mamuda te kunnen realiseren, zijn we in mei gestart met de bouw. Helaas later dan de planning, 

maar dat hield ons niet tegen.  

De bouw verliep voorspoedig, een mooi gebouw met drie klaslokalen, een kantoor en een 

opberghok, waardoor we in juni net voor de zomervakantie de sleutel van het gebouw aan de 

directrice Fatou konden overhandigen. Ze waren zo blij dat er na al die jaren nu eindelijk een 

schoolgebouw staat waar de kleine kinderen van Mamuda in alle rust, uit de wind, uit de felle zon en 

met een dak boven hun hoofd kunnen leren en spelen.  

De nursery lerares is door een gift aan de stichting naar de college in Brikama gestuurd voor een 

3jarige leraren opleiding specifiek op het gebied van ECD (Early Childhood Development), ook wel 

kleuterjuf genoemd. Zij gaat nu elke vakantie naar de college. De afspraak is dat zij dan haar kennis 

en skills doorgeeft aan de andere lerares.  

Op dit moment wordt er 1 klaslokaal gebruikt voor de lower Basic school omdat daar te veel 

kinderen waren.  

Naast het bouwen van de school hebben we deze school ook kunnen voorzien met school meubilair, 

niet alleen de nieuwe nursery school maar ook de lower Basic school heeft tafels en stoelen 

gekregen. Dus iedereen in Mamuda zit op goed meubilair.  

Daarnaast hebben we de nursery voorzien van nieuw schrijfmateriaal zoals schriften en potloden, 

maar ook alle boeken zoals “My ABC”, “My Numbers”, “Jolly Phonics 1,2 en 3” en posters zijn door 

ons aan de school gedoneerd.  

Ook heeft de Blinde jongen Ansu extra materiaal gekregen zoals braille boeken Engels en rekenen, 

een tast stok en wat educatief Braille spellen zoals domino en een rekenspel. Ook komt de 

clustormonitor 1x per week langs om Ansu les te geven op de Braille machine.  

  

Maar terug naar de bouw van de school…………………………………Herkent u deze situatie nog?  

     
 De allerkleinste kinderen t/m 5 jaar        De kinderen t/m 12 jaar   
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En dit is dan het resultaat!!!  

  

De totale begroting van de bouw van de nursery in Mamuda was begroot op €18.546,-. (Dit bedrag 

stond nog gereserveerd op 1 januari 2015)  

De eenmalige kosten die gemaakt zijn voor dit project zijn:  

• Bouw nursery school o Structuur (zand, stenen, cement, fundering)  €7.473,- o Dak( hout 

en golfplaten)      €3.572,- o Verf            €   

536,- o Arbeidskosten(incl. blokken maken+dakdekker) €3.572,-   Les-en 

schoolmateriaal(boeken, schriften etc.)   €2.262,-  

• Sport en spelmateriaal(ballen, springtouw, glijbaan etc.) €   616,-  

De totale eenmalige kosten zijn         €18.031,-  

Naast de eenmalige kosten zijn er nog kosten van de 2 leraressen dit is een bedrag van:  

• Kosten leraressen (september-december 2015)   €  345,-  

Er staat nog een salaris voor de leraressen gereserveerd voor het tijdsperk januari 2016 t/m juli 

2016, dit is een bedrag van €500,-.  

Door dat we nu een memorandum hebben met het ministerie van onderwijs in Gambia, hebben we 

ze kunnen overtuigen dat vanaf september 2016 zij de kosten van de leraressen op zich nemen, dit 

als tegen prestatie voor het repareren en vervangen van het overheids gebouw van de lower Basic 

school in Mamuda.  

Er is iets meer uitgegeven dan begroot, dit omdat de cement en zand kosten hoger waren op het 

moment van de bouw dan het tijdstip wanner het plan geschreven is. Het bedrag dat extra is 

uitgegeven is gelukkig minimaal:  

• Begroot  €18.456,-  Bouw   €18.031,-   

• Kosten leraressen  €     845,-  -*  

 Totaal meer uitgeven  €     330,-  

(* hierbij is al rekening gehouden met de reservering voor de salarissen van de leraressen 

t/m de zomer van 2016).  
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Project 5: Renovatie Burbage nursery=nieuwbouw  

De renovatie van de Burbage nursery school zou van start gaan in januari 2015, maar er kwam een 

kink in de kabel. De school huurde en betaalde keurig de huur van de school compound, maar het 

familie lid die al jaren het geld inde heeft dit bedrag sinds oktober 2014 niet meer aan de 

(zieke)landeigenaar gegeven. Ondanks de bewijzen van betaling en een politie rapport werd er bij 

aanvang van het schooljaar de toegang van de school compound geweigerd. Na veel gesprekken 

mocht de school toch open, maar er moest naar een nieuwe plek worden gezocht.  

Wat een ellende, de school dicht? Ne dat was geen oplossing want met de vuilnisbelt op de hoek, 

gaan de kinderen zwerven en maakt het hun kans op een betere toekomst nihil.  

Samen met Buba, Jarmilla, de leraren, de medezeggenschapsraad en ons als stichting zijn we gaan 

denken en gaan doen, dit heeft geresulteerd in een goede oplossing en samenwerking. Er is een 

fundraise team opgezet in Gambia, wat leidde tot een mooi feest en enkele lokale bedrijven die geld 

hebben geïnvesteerd.  

Daarnaast heeft de stichting ook gekeken naar de financiële middelen en werd het renovatie project 

een nieuwbouw project!  

De bouw van de nursery is half februari 2015 gestart op een nieuw stukje land wat nu eigendom is 

van de school….dus geen huur meer.  

De nieuwe school is in 3 maanden gebouwd en geeft plek aan ruim 125 kinderen in 4 verschillende 

lokalen er is ook een kantoor met opberg hok, speelplaats en een mooi toilet gebouw.  

Bij de opening in mei van de school waren er al meteen 20 nieuwe kinderen!  

De school heeft naast de drie nursery klassen nu ook een pre-nursery, hier worden de aller kleinsten 

in de leeftijd van 2 ½ t/m 4 jaar beziggehouden met de beginselen van school, zoals het ABC en 

tellen tot 10.  

Door de extra donatie voor specifiek schoolboeken en materiaal dit jaar hebben we de nieuwe 

school volledig kunnen voorzien. Ieder kind zijn eigen boeken, zoals het hoort!  

De totale begroting van de renovatie was begroot op €9.350,-. (Dit bedrag stond nog gereserveerd 

op 1 januari 2015)  

De eenmalige kosten die gemaakt zijn voor dit project zijn:  

 Bouw nursery school: 

 o Structuur (zand,stenen, cement, fundering)  €7.873,-  

o Dak( hout en golfplaten)       €3.572, 

o Verf             € 536,-  

o Arbeidskosten(incl. blokken maken+dakdekker)   €3.572,-  

De totale eenmalige kosten zijn                                €15.553,-  

Maar dit zijn niet de kosten voor ons als stichting, door het speciale Burbage fundraise team en het 

geslaagde feest heeft dit project in Gambia nog € 4.000,- kunnen ophalen.  
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Totaal aan eenmalige kosten van de gehele nieuwe school  €15.553,- Opbrengst 

Fundraising in Gambia        €  4.000,-  

Totale kosten voor ons als stichting aan dit project    €11.553,-  

Het is  €2.023,- euro meer dan begroot, maar er staat nu een geweldige mooie, oersterke school op 

een eigen schoolcompound waar geen huur meer voor betaald hoeft te worden. De school kan nu 

van de schoolfee de salarissen van de leraren betalen en de waterkosten.  

Deze school heeft zoveel geluk dat er via onze website een Nederlands stel contact met ons zocht 

met de vraag of ze dit project mochten bezoeken bij hun verblijf in Gambia, dit heeft geresulteerd 

dat zij de kosten van de aanleg van de waterleiding op hun nemen. Dit is natuurlijk meteen in gang 

gezet, maar het blijft Afrika en het is afwachten wanneer Nawec(de water leverancier) de aansluiting 

komt aanleggen, wij hopen dat er in januari 2016 water uit de kranen op Burbage nursery zal 

stromen.  

  
 Leuk versierde klassen door art for caring      Nieuwe schoolgebouw in Erinjang  

  

  
Happy Burbage kids  
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Extra project: Bouw Govi nursery  

In begin van 2015 hebben we extra project plan gemaakt voor een project, een nursery school 

bouwen voor de slechtzienden en blinde kinderen in de leeftijd van 3 t/m 9 jaar.  

Voor dit project zijn er speciale fondsen, donateurs en instellingen aangeschreven die voornamelijk 

hulp bieden op het gebied van gehandicapten, slechtzienden en blinden kinderen in derde wereld 

landen.  

Hieronder kunt u een korte samenvatting lezen van het speciale project.  

In Gambia wordt er op dit moment alleen scholing en hulp geboden voor kinderen met een oog 

en/of oor afwijking in de leeftijd van 8 t/m 18 jaar en ouder. De jongste doelgroep van 3 t/m 8 jaar 

wordt thuis gehouden op de compound omdat er nog steeds een grote taboe leeft in ‘’ gehandicapt’’ 

zijn….anders zijn.  

De meeste visueel gehandicapten en blinde kleine kinderen worden binnen de compound gehouden 

en zitten vaak de gehele dag stil of worden ingezet om te gaan bedelen.  

En dat willen wij als stichting niet…. kinderen zijn kinderen….en die hebben recht op educatie!  

Daarom zijn we gestart met het speciale project naast ons huidige project plan voor 2015.  

Het gaat specifiek om een nursery te bouwen met daarin natuurlijk de faciliteiten om de allerkleinste 

kinderen kennis te laten maken met de wereld ook al is dat met een handicap.  

Er zal een nursery gebouwd worden op het zelfde terrein als GOVI(The Gambia Organization of the 

Visually Impaired) primary and skill centre in Kanifing-Serrekunda.   

GOVI primary en skill centre is geen overheidsschool maar krijgt wel steun in de vorm van 

brailleboeken machines en het land waar de school op staat is gedoneerd door de overheid. 

Daarnaast proberen ze via donaties en filantropisten de school en skill centre draaiende te 

houden. Op het terrein is voldoende ruimte en het schoolbestuur heeft ons ook al een locatie 

aangewezen om te bouwen, ze zijn zo blij dat iemand hulp biedt.  

In deze nursery kunnen dan 15 kinderen per klas les krijgen, totaal 3 klaslokalen, maar er zal gestart 

worden met 2 groepen leerlingen en dan één klaslokaal zal gebruikt gaan worden als speellokaal. 

Het doel is om te beginnen met 30 kinderen en dan met een uitloop naar maximaal 60 kinderen op 

de school.  

Er zullen twee leraren aan de school worden verbonden, die hun salaris ontvangen uit de schoolfee. 

De schoolfee is door het bestuur van GOVI vast gesteld op 100 dalasies per kind per maand. De 

leraren zullen worden geschoold in de vakanties op de college in Brikama en ook door de 

bestaande leraren van GOVI met daarnaast een speciale begeleiding van de clustormonitor van het 

ministerie van onderwijs. Hij is getraind om leraren bij te staan die lesgeven aan kinderen met een 

handicap.  

De braille –leerboeken zullen worden geprint door GOVI, de nursery mag gebruikmaken van deze 

printmachine. Naast de reguliere Gambiaanse lessen op het gebied van Jolly Phonics, ABC, Zingen en 

het leren van getallen en rekenen zal er ook tijd vrijgemaakt worden voor activiteiten zoals het 

omgaan met een tast stok, omgaan met anderen, sport-en spel activiteiten. Natuurlijk zal er ook veel 
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tijd besteedt worden aan het leren omgaan met de braille type machine, want dit is een skill dat ze 

hun hele school carrière zullen gebruiken.  

  

De dagelijkse zaken zullen gerund worden door de directeur Ali Sallah, hij is reeds directeur van de 

school. Wij willen zoveel mogelijk kansarme jonge kinderen in Gambia in school laten gaan en daar 

hoort deze doelgroep ook bij!  

Zodat zij ook de kans krijgen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving of dat nou is 

als DJ of leraar of eigenaar van een winkeltje of misschien wel advocaat…..alles is mogelijk als je 

maar blijft proberen en dromen!  

En dan was het start streef bedrag voor de bouw bijeen in augustus 2015……   

Dat betekent dat er gestart kon worden met de bouw van deze nursery na het regenseizoen. En zo 

gezegd zo gedaan! Half oktober ging de eerste schop in de grond en in de eerste week van januari 

2016 is het gebouw geopend voor de leerlingen.  

Het gedoneerde meubilair van de Nederlandse scholen kwam hier ook van pas, dus niet alleen een 

nieuw gebouw maar ook tafels en stoelen.  

Het enige wat er nog ontbreekt, is wat materiaal maar geen zorgen er is ons beloofd door een 

donateur dat deze worden voldaan als het schoolgebouw staat en na verslaggeving over dit project. 

Maar dat mocht de pret niet drukken toen de school onthult werd aan de toekomstige slechtzienden 

en blinde kleine kinderen.  

De totale begroting van de bouw was begroot op €28.250,-.   

  

De eenmalige kosten die gemaakt zijn voor dit project zijn:  

• Bouw nursery school o Structuur (zand,stenen, cement, 

fundering) €7.873,- o Dak( hout, ijzer en golfplaten)   €3.572,- o 

Verf      €   536,- o Grazy tiles     €  600,-  

o Arbeidskosten(incl. blokken maken+dakdekker) €3.572,-  

• Les-en schoolmateriaal         €3.300,-  

 Braille machines          €2.000,-  

• Doe ruimte:  -Voelborden  

-Diverse speelgoed(braille spellen etc.)   

 -Muziek instrumenten        

 Totaal         €3.000,-  

• Sport –en spelmateriaal         €   975,-  

• Blinde-geleide/tast stokken        €3000,-  

• Bijscholing leraar op college voor ECD      €1000,-  

  

De totale eenmalige kosten voor de bouw zijn      €15.753,-  

De schuingedrukte kosten zijn een begroting, omdat zoals eerder beschreven en nog gelden beloofd 

zijn maar pas na de uitvoering van de bouw. Wij vertrouwen en hopen dan ook dat we na het 

versturen van dit verslag de beloofde gelden mogen ontvangen zodat we de leerlingen nog meer   
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De openstaande eenmalige kosten         €13.275,-  

  

Als we alles bij elkaar op tellen van reeds gebouwde nursery school en (beloofde)begrote bedrag 

voor de materialen is dat €29.028,-, dit is hoger dan begroot, gelukkig hebben wij in de stichting nog 

wat algemene gelden zodat we deze hieruit kunnen betalen. Het zal gaan om een bedrag van €778,-.  

  
 Nu nog een bananenplantage      Nieuw schoolgebouw GOVI nursery  

  

  
De eerste Visueel gehandicapten kinderen van Govi Nursery  
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Financiële verantwoording Stichting Gambia-Kids  

Financiele verantw oording Stichting Gambia-Kids 2015 
  

Staat van  baten en lasten over 2015 
  

Liquide middelen  1-jan-15  

Op Bank  37058,40  

Donaties uit derden: *particulieren                  7.359,47  

 *Kerken***                  7.500,00  

 *Internet donaties                     132,64  

Inkomsten sponsorkinderen**                   1.740,00  

Inkomsten donaties stichting/fondsen/congregraties***                36.409,00  

Inkomsten donaties bedrijven***                   7.872,00  

Inkomsten Fundraising Gambia *Burbage project 4000,00  

 *algemene projecten voor stichting+Dakar Challenge 6156,00  

inkomsten voor waterproject-Burbage  2371,97  

 Totaal aan liquide middelen 2015             110.599,48  

Kosten fondswerving    

Bestuurskosten *website                     274,49  

 *Anbi                       34,99  

 *Kantoorbenodigdheden                     388,25  

 *Reclame stickers                     104,36  

Bankkosten                      233,75  

Bestedingen    

Betaling sponsorkinderen aan scholen                   1.740,00  

Tranport kosten ned/gambia                   5.181,06  

Algemene kosten voor basisdoelen                10.000,00  

Kosten project 1: Runnen Adams nursery  5908,30  

Kosten project 2: Ontbijt sky blue                   6.193,00  

Kosten project 3: Ontbijt Adams                   6.543,00  
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Kosten project4: Bouw Mamuda  nursery                18.376,00  

Kosten project 5: Bouw Burbage nursery                11.553,00  

Kosten extra project: Bouw GOVI nursery                15.753,00  

 Totaal aan uitgaven/bestedingen               82.283,20  

    

Totaal in stichting 31 december 2015                28.316,28  

reservering t/m zomer 2016:    

project 1: Runnen Adams kids nursery  2000,00  

project 2:Ontbijt Sky blue  2000,00  

project 3: Ontbijt Adams kids nursery  2000,00  

project 4: Bouw Mamuda nursery  500,00  

project 4: Bouw govi nursery-materiaal  13275,00 * 

Extra project: Watervoor Burbage  2371,97  

 Totaal aan reservering **** 22146,97  

    

 Totale liquide middelen t/m 31 december 2015             110.599,48  

 Totale uitgaven t/m 31 december 2015 82283,20  

 Totaal aan reserveringen t/m zomer 2016 22146,97  

 Nog in kas aan algemene kosten 6169,31  

 Totaal op bank op 31 december 2015                15.041,28  

    

*= project 5: Bouw govi materiaal : het bedrag €13275 ,00 zal in januari of februari 2016 op onze rekening staa n na een korte versl ag  
aan de organistaties die een bedrag voor ons hebben t oegezegd na bewijs dat de school daadwerkelijk is gebo uwd.  

    

  
     

 2014  2015  

Liquide middelen     

Op bank 12175  37058,40  
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Donaties uit derden 3265,23  14992,01  

Inkomsten sponsorkinderen 1680  1740  

Inkomsten donaties stichtingen/fondsen/congregraties 41382,58  36409  

Inkomsten donaties bedrijven 0  7872  

Inkomsten fundraising Gambia 0  10156  

Inkomsten water project-burbage 0  2371,97  

 58502,81  110599,38  

Kosten fondswerving     

Bestuurskosten 529,85  802,09  

Bankkosten 117,35  233,75  

 647,20  1035,84  

Bestedingen     

betaling scholen sponsorkinderen 1680  1740  

Transport kosten 0  5181,06  

Algemene kosten basisprojecten 5120,21  10000  

Kosten projecten 13997  64326,3  

 20797,21  81247,36  

Reservering 0  22146,97 * 

     

Totaal in kas  37058,40  6169,21  

     

     

*Reservering: er staat € 22.146,97 gereserveerd  voor 2016, hiervan is reeds op de bank €8.871,97 o p de bank .    

Het resterende bedrag van € 13.275,00 zal in jan uari /februari 2016 gestort worden.    

     

     

       

       

Toelichti ng Staat van B aten en lasten  over 2015    
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*Op ban k 1/1/2015: Dit  bedrag stond  nog op de bank  op 31/12/2014 voor lopende projecten  

  en  nieuw te realis eren projecten  in 2015  

**Inkom sten sponsorki nderen:       Sp onsorkinderen  worden op div erse data in het  jaar gesponsord, ze  
  beg innen allemaa l met school op  een andere d ata. Vandaar de differentati 

  in  de bedragen t.o .v het kind aan tal. Er worden  nu totaal 40 kinderen gesponsord,          

  ma ar in januari 2 015 t/m decem ber 2015 zijn er  29 betalenden 

***Inko msten donaties :  We  hebben beslo ten geen name n in het jaarver slag uittedragen, omdat er  

  me erdere stichtin gen/fondsen/k erken/congreg aties/bedrijven/particulieren het  

  ver zoek hebben g edaan om ano niem en geen r uchtbaarheid te willen geven aan  

  hu n donaties, van daar de solida riteit.  

****Res ervering t/m z omer 2016: Het  gereserveerde  bedrag van 2 2.146,97 is bed oeld voor de nog lopende projecten  
  tot  aan de zomer  zoals het voeds el project, ma ar ook voor de aanscaf van materiaal  

  vo or de gebouwd e blinden scho ol. Zie de versla ggeving. 
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Slotwoord  

Na weer een jaar vol met geweldige projecten die het leven van een kind in Gambia een stuk 

makkelijker en rooskleuriger hebben gemaakt, kunnen wij u alleen maar bedanken voor het feit dat 

u ons vertrouwt, ons steunt, de kinderen steunt en ze een toekomst geeft.  

Wij hopen dat u ons blijft volgen in het komende nieuwe jaar en de kinderen in Gambia blijft 

ondersteunen.  

Elk kind heeft recht op educatie!  

  

Contactgegevens  

Stichting Gambia-Kids  

Spoorlaan 6  

3903 XA  Veenendaal  

  

Stichtinggambiakids@gmail.com www.gambia-kids.nl  

Bankrekeningnummer: NL60ABNA0476944503  

Kvk nummer: 57414475  

RSIN nummer: 852569828  

CBO nummer (Charitable based organisation The Gambia):2014/C291  

Jarmilla Kids Foundation (The Gambia)  

http://www.gambia-kids.nl/
http://www.gambia-kids.nl/
http://www.gambia-kids.nl/
http://www.gambia-kids.nl/

