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Hulpgoederen per container naar Gambia
Ook het afgelopen jaar hebben we weer allerlei hulpgoederen verstuurd per container naar Gambia. In
juni j.l. net voordat de container geladen zou worden kregen we het bericht vanuit het internetcafé,
onderdeel van het Jeugdcentrum in Tanji, dat er behoefte was aan
twee computers. Wat nu! Na een paar mails gestuurd te hebben
kregen we op het laatste nippertje bericht van ´Vraag en Aanbod
Internationaal´ dat zij twee complete computers aan ons wilde
schenken. We waren erg blij dat ze nog net op tijd mee konden.
Stichting Go for Africa doneert mooie schoolmeubeltjes voor de twee nieuw gebouwde klassen bij de
school in Jakaba. De meubeltjes gaan in Januari 2013 mee met een container vanuit Boekel.
Verder wil ik naast bovengenoemde stichtingen, iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de grote
hoeveelheid schoolmaterialen, baby/kinderkleding, voetbalkleding, speelgoed en muziekinstrumenten,
hartelijk bedanken! Dankzij u zijn we in staat om de hulpbehoevende Gambiaanse bevolking te helpen.
Boekenbeurs
De boekenbeurs in oktober was een groot succes! Na een lange zomer van vele boeken sorteren, dit
keer met hulp van een aantal nieuwe vrijwilligers kregen we alles op tijd klaar. De beurs werd deze keer
erg druk bezocht, wat we toeschrijven aan een uitgebreide PR en het krijgen van meer bekendheid. Het
was immers alweer de 6e keer. De boekenbeurs heeft 3100,-- euro opgeleverd.
Nieuw project: Geiten- en schapenboerderij voor gehandicapten
Gezien dit project kansen biedt aan een groep mensen met een handicap en voldoet aan de volgende
millenniumdoelen;
1. De armoede halveren en minder mensen honger.
3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig,
7. Meer mensen in een duurzaam leefmilieu
vinden we het belangrijk dat dit project spoedig tot stand komt.
Het hele jaar door heeft het bestuur zich ingezet om financiële middelen te vergaren. Ondanks dat het
steeds moeilijker wordt gezien de economische situatie in Nederland, zijn er gelukkig nog steeds
mensen die onze stichting een warm hart toedragen. Zo heeft het ZLTO Someren/Asten/Deurne in
augustus een Oogstdankfeest gehouden en tijdens de collecte is maar liefst 1400,-- euro ingezameld.
Ook de Rotaryclub Heeze en Helmond hebben onlangs voor dit project een
duit in het zakje gedaan. We hebben echter nog een bedrag van 5000,-- euro nodig voordat we van
start kunnen gaan met de bouw.
Ondertussen is de projectaanvraag ingediend bij Wilde Ganzen
en hopen we op korte termijn op een positieve beoordeling.
Zij zullen dan het door ons ingezamelde bedrag vermeerderen
met 55%.
Kennismakingsreis naar Gambia
Voor de 2e keer organiseert FFYP een reis naar Gambia van 18 t/m 27 januari 2013. Vijf personen
hebben zich aangemeld voor deelname. Ondertussen hebben de deelnemers elkaar in een gezellige
setting ontmoet en zullen zij tijdens de reis naast een aantal bezienswaardigheden een bezoek brengen
aan de projecten en de sponsorkinderen van FFYP. We hopen net zoals vorig jaar op een fantastische
ervaring voor alle deelnemers.

Marlies Verdonk (theaterdocente uit Hillegom) in Gambia
Sinds enkele weken verblijft Marlies in Gambia om een theatergroep te trainen in het Jeugdcentrum.
Het was even spannend of het intensief voorbereidde plan succesvol ontvangen zou worden, maar die
twijfels zijn inmiddels uit de lucht. Haar inzet blijkt een groot succes te zijn. De Gambiaanse jeugd is
enorm leergierig en ze komen opdagen in grote getale voor de trainingen. Marlies zal eind december
weer huiswaarts keren en dan zal Marjella Roodijun in januari het stokje van haar over nemen. Marlies
vliegt dan begin Maart terug om met de getrainde theatergroep educatieve voorstellingen te gaan
geven in het Westen van Gambia. Marlies houdt een interessante blog bij die u kunt vinden op:
http://www.marlieslearn2learn.nl/Blog_1.html
Marjella heeft een prachtige website gemaakt speciaal voor dit project: www.Theater4Gambia.nl
Bezoek aan Codarts
Onlangs heeft het bestuur van FFYP een bezoek gebracht aan Codarts in Rotterdam. Dit is een school
die o.a. een opleiding tot dansdocent verzorgt. Omdat wij gezien hebben hoeveel jong talent er
aanwezig is op het gebied van muziek en dans in Gambia willen wij dat stimuleren waar dat kan. Het
jeugdcentrum is daar immers een uitermate geschikt project voor. Daarom is er vanuit de stichting
contact gelegd met Codarts. Na een gastvrije ontvangst hebben we gesproken over de mogelijkheid om
in de toekomst 4e jaars studenten te sturen voor een stage om danslessen te geven aan getalenteerde
jeugd. Dit zou natuurlijk fantastisch zijn.
Bezoek 50 Universitaire studenten aan het jeugdcentrum.
In het kader van hun studie zullen in april 2013 vijftig studenten van de Faculteit der Maatschappij en
Gedragswetenschappen uit Amsterdam het jeugdcentrum in Tanji bezoeken. Dit is natuurlijk een
enorme eer voor de stichting en voor de vaste werknemers op het project. De studenten zullen een
lunch gebruiken waarna een rondleiding volgt. Nadien zullen de studenten middels een interview
informatie vergaren die nodig is om aan hun studie opdracht te voldoen. Naast het bezoek aan het
jeugdcentrum zullen zij gedurende een week meerdere projecten in Gambia bezoeken.
Succesvolle samenwerking bestuursleden.
Het is alweer bijna 7 jaar geleden dat de bestuursleden van FFYP, toen nog als leken, Gambia voor het
eerst bezochten. Als we terug kijken op deze betrekkelijk korte tijd houden we het haast voor
onmogelijk wat er bereikt is. Als we ons dan afvragen wat de kracht en het succes is van ons team, dan
schrijven we dat toe aan onze hechte vriendschap, het samen op één lijn zitten, het ondersteunen en
helpen van elkaar, de transparantie zowel naar elkaar toe als naar de sponsoren, de jaarlijkse
bezoeken van onze Gambiaanse samenwerkingspartners aan Nederland en wij als Nederlanders aan
Gambia. Door dit alles is er een hechte band ontstaan en blijven we enorm gemotiveerd om door te
gaan met het maken van plannen om nog meer mensen in Gambia te kunnen ondersteunen.
Enige jaren geleden heeft ons team zich uitgebreid met Hannie Vervoort, Jan van de Broek, Yvonne
van Hemert en Loek Vogels, die de administratie en coördinatie van de sponsorkinderen op zich
nemen. En sinds kort versterken Fridy Vijgenboom, Thea van Hout, Nellie Kleijnen, Peter en Marleen
Stultiens en Theo Hekman ons team met allerlei hand- en spandiensten. Louis Lemmens die altijd voor
ons klaar staat als de nood aan de man is en allerlei materialen beschikbaar stelt om ons werk te
vergemakkelijken. En dan niet te vergeten de vrijwilligers die zich elk jaar trouw inzetten tijdens onze
boekenbeurzen. Namens het bestuur hartelijk dank voor jullie inzet in het afgelopen jaar!!!
Uitgifte boek ´Een Voorbestemde Liefde´
Petra van den Heuvel (voorzitter van FFYP) heeft onlangs een boek gepubliceerd.
In dit inspirerende boek beschrijft zij het dagelijkse leven in Gambia waar zij enkele maanden per jaar
verblijft en de totstandkoming van de projecten. Een deel van de opbrengst van het boek gaat naar de
stichting. Het boek is te bestellen via www.bol.com, of bij uw boekenwinkel in de buurt.
Het bestuur van Future for Young People bestaande uit
Toon en Nellie Lemmens, Petra van den Heuvel, Alhagie en Franco Saho.
wensen u hele gezellige kerstdagen en een inspirerend 2013 toe!!!
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