Nieuwsbrief Juni 2014
Nu de vakantieperiode weer bijna aangebroken is willen wij u door middel van deze
halfjaarlijkse nieuwsbrief nog even op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in
Gambia en de daaraan gekoppelde activiteiten in Nederland. Er is door het bestuur van
de stichting en haar vrijwilligers hard gewerkt en met zijn allen is er weer veel
vooruitgang geboekt t.a.v. de hulp die de stichting biedt voor kansarme mensen in
Gambia.
Bezoek aan de zorgboerderij in Gambia
In januari jl. heeft het bestuur van de stichting een
bezoek gebracht aan Gambia. Het was een warm welkom en
fantastisch om iedereen weer terug te zien. Uiteraard waren
we nieuwsgierig naar de in aanbouw zijnde zorgboerderij
voor gehandicapten. Toen we aankwamen waren we erg
verbaasd over de grootte van de compound. Natuurlijk hadden we de plek al eerder gezien, maar
nu de compound omheind is leek deze wel 2 x groter. Dat was dus ook zo. Op de aankoop
papieren staat dat de afmeting 30 x 60 meter is, maar in werkelijkheid is de afmeting 60 x 80
meter. Dit kan allemaal in Gambia. We waren ook zeer verrast over het al bereikte resultaat, want
wat is er hard gewerkt vanaf oktober jl. De stenen van het hele complex zijn met de hand
gemaakt door een bouwteam uit Jakaba. De omheining is klaar en alle gebouwen waaronder het
kantoor, het dagverblijf, de winkel, de opslagruimte en de dierenstal zijn in ruwbouw zover
afgerond. Ook is er een bezinkput gegraven van 4 meter diep. Gezien de grootte van de
compound was er veel meer cement nodig voor de omheining dan begroot. Daarnaast is de
inflatie enorm gestegen in het land. Dit alles brengt met zich mee dat het in 2012 begrote bedrag
te kort schiet om het project af te ronden. Terug in Nederland is er hierover contact opgenomen
met Wilde Ganzen en zij hebben toegezegd het nog benodigde bedrag, dat de stichting komende
zomer zal proberen te verwerven via activiteiten en het aanschrijven van externe sponsoren,
opnieuw te zullen vermeerderen met 55%.
Muziekset Youth and Community Center
De muziekset die vorig jaar gesponsord is door Stichting Een Aarde is klaar en in gebruik
genomen. Het wordt gebruikt voor DJ programma´s op het Youth and Community Center.
Daarnaast wordt het ook verhuurd voor bruiloften, geboortefeesten ed. Er is hiervoor een DJ
aangetrokken die zorg draagt voor de muziekset en daar nu ook een inkomen mee verdient.
Er wordt tot op heden veel gebruik van gemaakt en het brengt extra inkomsten in het laatje.
Nursery/Primary School Jakaba
Ook dit jaar hebben we met het bestuur van de stichting een bezoek gebracht aan de school in
Jakaba. Zoals altijd kregen we een wam warm welkom door praktisch het hele dorp inclusief de
400 kinderen die de school dagelijks bezoeken. Dit is altijd een kippenvel moment voor ons
allemaal. Na toespraken door het schoolbestuur en het dorpscomité kregen we een rondleiding
door de school. Het viel ons deze keer op dat er wat achterstallig onderhoud was en daar hebben
we het schoolbestuur op aangesproken. Tijdens een bezoek van Petra en Alhagie een maand later
was alles hersteld en vonden ze het zichtbaar vervelend dat wij ze daarop hadden moeten wijzen.
Ook kregen we een financieel verslag overhandigd van de bestedingen van het door de school
ontvangen sponsorgeld.

Sponsorkinderen
In het afgelopen jaar (2013) hebben we voor 42 schoolkinderen sponsoring ontvangen.
Fantastisch natuurlijk maar we zien dat de laatste twee jaar het aantal sponsoren langzaam
afneemt. Dat is jammer want daardoor kunnen steeds minder kinderen naar school. We willen u
erop attenderen dat het sponsorbedrag van 40,-- euro per jaar zonder meer op de juiste plaats
terecht komt. Mocht u geinteresseerd zijn om dit met eigen ogen te zien dan bent u van harte
welkom om komende winter samen met ons de kinderen en de school in Gambia te bezoeken.
Bezoek aan school in Jahawour
Samen met Henk en Lineke Menninga uit Groningen heeft het bestuur een primary school bezocht
in Jahawour, een dorp ongeveer 200 km vanaf de kust op de noordoever. Deze school is gebouwd
door de overheid en de gebouwen zien er prima uit. Het probleem is echter dat er veel meer
kinderen uit de omgeving gebruik zouden kunnen maken van de school maar hun ouders zijn te
arm om de schoolkosten te kunnen betalen. Henk en Lineke willen daarvoor in Nederland
sponsoring gaan zoeken. Ook willen zij een omheining laten plaatsen rondom de schooltuin zodat
de verkoop van de gewassen geld oplevert voor het onderhoud van de school. Tot nu toe worden
de jonge plantjes door de rondzwervende dieren opgegeten. Henk en Lineke willen zich aansluiten
bij de stichting en zij zullen verantwoordelijk zijn voor hulp aan deze school. In juli zal dit project
inclusief de contactgegevens op de website van Future for Young People worden vermeld.
Opnamen documentaire voor Omroep Brabant.
Van 6 t/m 13 juni zijn Petra van den Heuvel (bestuurslid) en cameraman Bart Coenders afgereisd
naar Gambia voor het maken van een documentaire over het werk van de stichting in Gambia.
Omroep Brabant was op zoek naar 10 mensen uit Brabant die in het buitenland werken of wonen.
Vanaf september zullen de afleveringen worden uitgezonden op TV en daarna zal de documentaire
op Youtube te zien zijn. We zijn uiteraard erg benieuwd naar het resultaat!
Activiteiten stichting FFYP voorjaar/zomer/najaar 2014
9 Mei j.l. Afrikaanse maaltijd met aansluitend een benefietavond m.m.v. Entertainmentkoor
Estrade, Dansgroep Démarrage en Djembégroep Bayasana.
De avond bracht maar liefst 900,-- euro op en dit gaat naar een Cultureel Centrum in Tanji.
De opbrengst van de volgende activiteiten gaat naar de nog af te bouwen zorgboerderij voor
gehandicapten in Tanji.
25 Mei
Deelname Mei´se Mert, Geldrop.
9 Juni
Deelname Wereldfestival, Loon op Zand.
22 Juni
Boekenuitverkoop, Zandstraat 90, Someren.
26 Juni
Paranormale avond, Gemeenschapshuis De Weijers, Ter Hofstadlaan 77, Someren.
28 Juni
Deelname jaarmarkt Amaliazorg, Wilhelminastraat 29, Asten.
6 Juli
Deelname markt Kennedymars, Someren.
21 Sept ´Pure Markt´, een markt met pure, duurzame of biologische producten, lokatie
geitenboerderij Saanenhof, Somerenseweg 39A, Heeze.
28 Sept
Deelname Regenboogfestival, Kasteeltuin aan de Mierloseweg, Geldrop.
? Okt
Afrikaanse maaltijd met aansluitend een djembé workshop, georganiseerd door
AmbCor in Veghel (exacte datum nog niet bekend)
25/26 Okt Boekenmarkt, Gemeenschapshuis De Weijers, Ter Hofstadlaan 77, 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
Wij wensen u een fantastische zomer toe en voor degene die met vakantie gaan, een
hele fijne vakantie gewenst!

