Nieuwsbrief Juni 2013
Stichting Future for Young People (FFYP)
Afgelopen winterperiode heeft bestuurslid Petra van den Heuvel weer vier maanden in
Gambia doorgebracht en zij kwam half april terug in Nederland met veel nieuws over de
ontwikkelingen aldaar. Hierover willen we via deze nieuwsbrief onze trouwe sponsoren en
belangstellenden op de hoogte brengen.
Youth and Community Center in Tanji.
Het centrum draait na drie jaar nog steeds zelfvoorzienend en hier mogen we trots op zijn. Onze vier
medewerkers doen hun dagelijks werk met veel enthousiasme en vooral via het druk bezochte
internetcafé komen de meeste inkomsten binnen. Omdat het contract, wat we destijds hebben
ondertekend met het dorpscomité (VDC), eind 2015 afloopt willen we graag het VDC meer betrekken
bij de activiteiten in het centrum. Dit is van belang omdat het centrum dan overgedragen gaat worden
aan de gemeenschap. Maar gezien het VDC bestuur op dit moment niet stabiel is bleek dit niet
mogelijk. We zullen op later tijdstip opnieuw proberen hen bij het centrum te betrekken.
Theaterdocentes Marjella Rooduijn en Marlies Verdonk in Gambia.
Vanaf begin november tot begin april zijn afwisselend Marjella en Marlies in Tanji geweest om de
theatergroep te trainen die het Youth and Community Center gebruiken als hun thuisbasis.
De groep bestaat uit 13 jongeren. Zij hebben ongeveer anderhalf jaar geleden het plan opgevat om
educatief theater te gaan spelen. FFYP is na een aantal gesprekken met de groep op zoek gegaan naar
Nederlandse theaterdocentes om hen te trainen. De groep was erg enthousiast en gemotiveerd om aan
de trainingen deel te nemen en vanaf half maart j.l. hebben ze op een tiental scholen en dorpen in de
direkte omgeving van Tanji voorstellingen gegeven.
Voor meer info zie:
http://www.theater4gambia.nl
http://www.marlieslearn2learn.nl/Learn-2-Learn-TV.html
Nursery/Primary School Jakaba.
In januari j.l. hebben we met een groepje mensen, die deelgenomen hebben aan de door de stichting
georganiseerde kennismakingsreis, de school bezocht. Zoals voorheen werden we ook deze keer met
een enorm enthousiasme, muziek en dans ontvangen door praktisch de hele dorpsgemeenschap.
Eenieder van ons kreeg kippevel en menigeen pinkte een traantje weg bij deze overweldigende
ontvangst. De school doet het nog steeds erg goed. Er zijn in het najaar van 2013 twee nieuwe
klaslokalen bijgebouwd, maar omdat het geld ontbrak om de lokalen te stukadoren was het nog niet
helemaal af. De deelnemers van de reis stelden hiervoor wat geld beschikbaar. Toen we deze twee
klassen wilden bekijken zaten er enorm veel kleine kinderen op de vloer die voor ons een liedje
zongen. Dit waren allemaal nieuwe aanmeldingen. In januari j.l. zijn er door FFYP schoolmeubeltjes
naar Gambia verstuurd die hiervoor bestemd zijn. Deze zullen binnenkort getransporteerd worden naar
de school. De groentetuin die vorig jaar is aangelegd op het schoolterrein ziet er weelderig uit. De
oudste leerlingen hebben hierin elk een eigen taak en het is erg leerzaam.
Sponsorkinderen
Op dit moment sponsort FFYP via particulieren zo´n 80 schoolkinderen in Gambia. Dertien daarvan
wonen in verschillende dorpen in het westen van het land en de anderen in Jakaba. De kinderen uit
Jakaba bezoeken de Nursery/Primary School. We hebben het schoolbestuur gevraagd om een overzicht
te maken van de besteding van het sponsorgeld, wat door FFYP rechtstreeks aan de school wordt
betaald. U vindt deze informatie in de bijlage!

Geiten/schapenboerderij voor gehandicapten
Het is zover! Na twee jaar activiteiten organiseren en projectaanvragen doen kan FFYP beginnen met
het bouwen van de boerderij. Wilde Ganzen heeft het door de stichting ingezamelde bedrag
vermeerderd. Het project zal bestaan uit een dierenverblijf, een kantoor, een winkel, een opslagruimte
en een dagverblijf voorzien van toiletten en douche. We hopen eind van dit jaar klaar te zijn met de
bouw. Dan zullen er 25 geiten en 25 schapen worden aangekocht, en gaat het project van start met
vier jong gehandicapten uit Tanji, die onder begeleiding voor de dieren gaan zorgen. FFYP zal u via de
nieuwsbrief en de website op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Onze dank, ook namens de betrokkenen in Gambia,
gaat uit naar alle sponsoren van dit project!
Microkredieten
Twee jaar geleden is FFYP gestart met het verlenen van renteloze
microkredieten aan kleine ondernemers in Gambia. Dit blijkt een groot succes! Op dit moment lopen er
vijf microkredieten o.a. aan:
- Een timmerman die aan zes jongelui een timmeropleiding geeft.
- Een vrouwengroep (35 vrouwen) die babyvoeding maken voor ondervoede kinderen.
- Een vrouw en een jongeman die vis inkopen in Tanji en verkopen in het binnenland.
- Een jongeman die een brommer heeft aangeschaft en deze gebruikt als taxi voor personenvervoer.
Een deel van de microkredieten is ondertussen terug betaald aan FFYP en hiermee kunnen we anderen
weer een mogelijkheid bieden voor een microkrediet.
Activiteiten georganiseerd door Future for Young People voor komend najaar:
Afrikaanse maaltijd gevolgd door een djembé workshop door Alhagie en Nfa Saho
Op vrijdag 13 september van 19.00 tot 22.30 kunt u genieten van een heerlijke Gambiaanse maaltijd
met daarna een spetterende djembé workshop. Kosten 25,-- euro p.p. excl. drankjes.
Aanmelding noodzakelijk en uiterlijk voor 9 September bij FFYP.
Lokatie: Gemeenschapshuis De Weijers, Ter hofstadlaan 77, 5711 VV Someren.
Paranormale avond door Marianne Huisman
Medium Marianne Huisman zal op 19 september om 20.00 uur een paranormale avond verzorgen aan
de hand van zelf mee gebrachte voorwerpen. Zij doet dit geheel vrijwillig en de opbrengst van de
avond komt ten goede aan de projecten van FFYP.
Lokatie: Gemeenschapshuis De Weijers, Ter Hofstadlaan 77, 5711 VV Someren.
10 Daagse kennismakingsreis naar Gambia
Voor de 3e keer organiseren wij een reis naar Gambia. Hiermee willen we belangstellenden/sponsoren
de kans bieden om het land en de mensen te leren kennen alsmede de projecten/sponsorkinderen te
bezoeken. De reis is gepland van woensdag 22 januari t/m vrijdag 31 januari 2014. Heeft u belangstelling voor deze hele bijzondere reis dan bent u welkom op vrijdag 20 september om 20.00 uur.
Lokatie: Bakelsedijk 73, 5703 BJ Helmond
Grote boekenbeurs
Op zaterdag 26 oktober van 11.00 tot 16.00 uur en zondag 27 oktober van 10.00 tot 15.00 uur
organiseren wij weer onze jaarlijkse boekenbeurs. U kunt hier weer vele interessante boeken vinden.
Lokatie: Gemeenschapshuis De Weijers, ter Hofstadlaan 77, 5711 VV Someren.
Voor meer informatie:
Toon en Nellie Lemmens, Gastelepad 2, 5711BS Someren Tel. 0493-496020
Petra van den Heuvel, Albertlaan 16 (315), 6029PN Sterksel Tel. 06-42794428
E-mail: info@futureforyoungpeople.nl
Website: www.futureforyoungpeople.nl

