Nieuwsbrief Juni 2012
Future for Young People Association
Na een bezoek aan Gambia, afgelopen winter, kwamen Nellie Lemmens en Petra van den Heuvel (bestuursleden)
enthousiast terug naar Nederland. De laatste maanden is er op allerlei gebied veel vooruitgang geboekt betreft de
lopende projecten en daar zijn we erg verheugd over. Gezien er erg veel nieuws is dit keer, zijn wij genoodzaakt om
de omschrijving van de ontwikkelingen kort te houden.
Het Youth and Community Center, Tanji
We zijn erg tevreden over de gang van zaken en de mensen die al twee jaar met succes het centrum draaiend houden.
- Het internetcafé wordt erg druk bezocht en de openingstijden zullen worden uitgebreidt. Via een anonieme sponsor is nu een
snellere internetverbinding mogelijk en tevens zijn er koptelefoons en camera´s aangeschaft zodat er gebruikt kan worden
gemaakt van Skype.
- Zo'n acht gemotiveerde jongemannen trainen dagelijks voor het karate-examen (oranje band).
- De naam 'bibliotheek' is veranderd in 'studiecentrum', en met regelmaat wordt er nu door studenten gebruik van gemaakt.
- Elke woensdag wordt er door DJ Alu B voor de jeugd een disco-avond georganiseerd in het hoofdgebouw.
- Sinds november 2011 is één van de lokalen achter het hoofdgebouw in gebruik genomen door en lokale timmerman die drie
jongens opleidt in het vak. Het hiervoor aangeschafte gereedschap is gesponsord door Stichting Gered Gereedschap.
- Het andere lokaal is in maart j.l. in gebruik genomen door een groep van 50 vrouwen uit het dorp, die babyvoeding
voor ondervoede kinderen en tevens zeep maken.
- Zowel de timmerman als de groep vrouwen hebben van FFYP een microkediet ontvangen als startkapitaal.
De Nursery/Primary School, Jakaba
In januari j.l. hebben we met de groep (13 personen) die deelnam aan de kennismakingsreis de school bezocht.
Het was zoals altijd een spectaculaire ontvangst en praktisch het hele dorp was daarbij aanwezig.
- Drie van de deelnemers aan de reis hebben tot ieders plezier hun sponsorkind ontmoet.
- Het jaarlijkse sponsorgeld voor zo´n 60 kinderen is aan het schoolbestuur overhandigd.
- In het najaar van 2011 is er een waterpomp geplaatst op het schoolterrein. Dit maakt het voor de oudste leerlingen nu
mogelijk om groentetuintjes aan te leggen op het terrein. Dit met dank aan Stichting Eén Aarde uit Asten.
- Op dit moment worden er twee klaslokalen bijgebouwd voor de vele nieuw aangemelde kinderen.
Deze klaslokalen zijn gesponsord uit de opbrengst van een uitverkoop bij een bedrijf uit Helmond.
- In juli zullen er nieuwe schoolmaterialen per container worden verstuurd voor alle 400 kinderen die nu dagelijks de school
bezoeken. Deze materialen worden jaarlijks aan de stichting geschonken door een bedrijf uit Asten.
Overige nieuwe ontwikkelingen
- Er krijgen vanaf maart j.l. vier jongens twee keer per week Engelse les, gegeven door een student die hiervoor een maandelijkse
vergoeding krijgt van FFYP.
- Een jongedame uit het binnenland volgt computerlessen. Zij wordt gesponsord door vrienden uit Friesland.
- Er zijn weer een aantal nieuwe aanmeldingen voor het sponsoren van schoolkinderen.
Stichting Future for Young People gaat zelfstandig
Sinds de oprichting in Gambia in januari 2007 werkte FFYP in Nederland onder de vlag van Schols Foundations. In de
afgelopen jaren hebben we van deze stichting de nodige steun en advies gekregen. Daarvoor zijn we hen dan ook veel dank
verschuldigd. Gezien FFYP in vijf jaar tijd voldoende ervaring heeft opgedaan, hebben we ervoor gekozen om zelfstandig te
gaan functioneren en de stichting ook in Nederland te laten registreren als Future for Young People. Op 20 juni zal deze
formaliteit plaatsvinden. Het bankrekeningnummer zal daardoor veranderen en het nieuwe nummer wordt binnenkort bekend
gemaakt op de website.
Geralda en Cora
Drie maanden lang waren ze dagelijks te vinden in het Youth and Community Center. Geralda Stam en Cora Hakkesteegt, twee
HBO studentes van de Christelijke Hogeschool Ede, die ervoor gekozen hadden om hun afstudeeropdracht te volbrengen in
Gambia. Nadat ze tientallen jongeren uit Tanji hebben geintervieuwd en enquettes met hen hebben afgenomen is er uit hun

onderzoek een bruikbaar rapport verschenen van maar liefst 112 bladzijden. Onlangs hebben zij hun bevindingen aan het
bestuur van FFYP gepresenteerd. Het resultaat van dit onderzoek is van groot belang voor het succesvol voortbestaan van het
Youth and Community Center en zal in juli, als beide contactpersonen uit Gambia in Nederland zijn, uitgebreid met hen worden
besproken.
Theatervoorstelling
Op het jongerenproject heeft zich onlangs een zeer bevlogen theatergroep aangemeld. Zij willen met theatervoorstellingen het
Gambiaanse publiek bewust maken van problematiek onder jongeren zoals vroegtijdige zwangerschap, schoolverlating en
vluchtgedrag naar Europa. In Nederland hebben wij Marlies Houtzager (theaterdocente) leren kennen die het plan heeft opgevat
om dit najaar de theatergroep in Gambia te gaan trainen. In het voorjaar van 2013 zal zij samen met de theatergroep in
verschillende steden/dorpen een voorstelling gaan verzorgen.
Van kippen naar een geiten- schapenproject voor gehandicapten
Na het doen van een onderzoek naar de haalbaarheid van een kippenboerderij voor gehandicapten in Gambia hebben wij i.s.m.
Wilde Ganzen besloten om de plannen voor dit project te annuleren. De redenen hiervoor zijn; dat het moeilijk is om in Gambia
aan kuikens te komen, deze komen veelal uit Senegal of Europa wat de aanschaf erg duur maakt. Er is praktisch geen goed voer
beschikbaar en het geven van de juiste medicatie aan de kuikens is erg gecompliceerd. Daarom willen we het plan omzetten naar
een geiten- en schapenboerderij voor gehandicapten. Dit blijkt wel haalbaar te zijn en is veel eenvoudiger te realiseren.
Bestuurslid Toon Lemmens loopt naar Santiago de Compostella
Toon Lemmens liep dit voorjaar van Sevilla naar Santiago de Compostella. Dat was een route van 1000 km. Het was een mooie
tocht, maar het weer werkte niet mee. In het begin van de lange voettocht was er wel zon, maar later kwam er een harde koude
wind bij en veel regen. Toon liet zich sponsoren voor de projecten van Future For Young People en haalde daarmee een bedrag
bij elkaar van ongeveer €1050,--. Een geweldige prestatie. Bedankt Toon!
Boekenuitverkoop
Op 10 juni hield Future For Young People de jaarlijkse boekenuitverkoop. Dit keer op een nieuwe lokatie nl. in de Zandstraat in
Someren. Mede door het mooie weer was het erg druk en namen vele bezoekers grote stapels boeken mee. We werden ook dit
keer weer geholpen door een flink aantal (nieuwe) vrijwilligers. De opbrengst van deze dag was €1045,-Verslag van de Gambia kennismakingsreis in januari 2012, door Marjo van den Heuvel.
In november 2011 hoorde ik van een kennismakingsreis naar Gambia georganiseerd door Future for Young People.
Na wat navraag te hebben gedaan bij Petra, hebben we besloten om mee te gaan en daar hebben we geen spijt van gehad.
Petra en Alhagie hebben gezorgd dat wij een geweldige tijd hebben gehad in Gambia. Bij aankomst in Banjul, stonden ze al op
ons te wachten en is onze groep, die bestond uit dertien personen, ingedeeld op twee compounds. Na drie dagen acclimatiseren
zijn we vertrokken naar het binnenland. We hebben zoveel beleefd dat ik dit hele blad nodig heb om het allemaal te verwoorden,
maar het was helemaal geweldig. Van de slangen naar de krokodillen en daarna de boot op waar je je ogen uitkijkt naar de
kleurrijke mensen. Dan de geweldige overnachtingen aan de Gambia-rivier, waar 's ochtens het ontbijt van je bord af werd
gepikt door de apen en waar electriciteit en warm water nog niet bestaat. De volgende dag de rivier op waar we dolfijnen zagen
en een boot vol met Engelsen hebben gered, die vastgelopen waren met hun boot tussen de krokodillen. Dan de ontvangst in
Jakaba waar de school gebouwd is...fantastisch...om nooit te vergeten!!! De Gambianen zijn heel kleurrijke mensen die altijd
lachen en elke kans aangrijpen om te dansen en zingen. Wij kunnen daar in het rijke Nederland nog veel van leren. Kortom...het
was een geweldige ervaring en zullen het NOOIT meer vergeten! Deze reis heeft bij ons een overweldigende indruk
achtergelaten. Bedankt, bedankt, bedankt Alhagie, Petra, Franco en Eefje!!!
Kennismakingsreis naar Gambia
Gezien de door de stichting georganiseerde eerste reis naar Gambia erg succesvol is verlopen, willen we in januari 2013 opnieuw
deze reis organiseren. Deze 10-daagse reis zal zijn van 18 t/m 27 januari 2013.
De informatie avond zal worden gehouden op 14 september a.s. om 20.00 uur. Lokatie nog nader te bepalen.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Petra van den Heuvel, tel. 06-42794428 of via info@futureforyoungpeople.nl
Uitgave boek ´Een voorbestemde Liefde'
Bestuurslid Petra van den Heuvel heeft over haar belevenissen in Gambia een boek geschreven. Dit boek zal binnenkort worden
uitgegeven bij Free Musketeers. Een deel van de opbrengst van het boek komt t.g.v. de projecten in Gambia.
Voor meer informatie:
Toon en Nellie Lemmens, Gastelepad 2, 5711BS Someren Tel. 0493-496020
Petra van den Heuvel, Albertlaan 16 (211), 6029PN Sterksel Tel. 06-42794428
E-mail adres: info@futureforyoungpeople.nl
Website: www.futureforyoungpeople.nl

