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Allereerst wil het bestuur van FFYP iedereen een gezond, gelukkig en inspirerend 
2015 wensen! Deze nieuwsbrief verschijnt wat later dan normaal omdat Petra, 
voorzitter van FFYP, onlangs vijf weken in Gambia is geweest en we het laatste 
nieuws even wilden afwachten. Het laatste half jaar is vooral in Nederland weer veel 
werk verzet door het bestuur en de vrijwilligers om voldoende geld te generen zodat 
de zorgboerderij in Tanji kan worden afgerond. We zijn verheugd u te kunnen laten 
weten dat dit is gelukt. 

Youth and Community Center. 
In 2008 is er een overeenkomst ondertekend door de burgemeester en het dorpscomité van 
Tanji met daarin vermeld dat FFYP zeven jaar de tijd zou krijgen om het centrum te renoveren 
en te managen. In oktober 2015 loopt die termijn af. Gezien de politieke situatie lange tijd 
onstabiel was in het dorp hebben we tot een maand geleden geen overleg kunnen hebben met 
de betreffende mensen. Onlangs is er een nieuwe burgemeester benoemd en hij en het 
dorpscomité waren nu wel bereid om met ons een afspraak te maken. Er waren 15 
belangstellenden aanwezig. De belangrijkste vraag was hoe ze over tien maanden na 
overname verder willen met het centrum? We hebben hen gevraagd hierover na te denken en 
hopen hierover in de loop van dit jaar verslag te kunnen doen. 

Nursery/Primary School Jakaba. 
Alhagie en Petra hebben zoals elk jaar weer een bezoek gebracht aan de school. Alles gaat hier
nog steeds naar tevredenheid. Het sponsorgeld wat is ontvangen door FFYP is afgegeven op 
school en een nieuwe voorraad schoolmaterialen zoals schriften/pennen/potloden zijn 
onderweg. Het enige is dat er nog wat schoolmeubels nodig zijn voor de twee jaar geleden 
gereed gekomen klaslokalen. Alhagie zal kijken of hij aanspraak kan maken op schoolmeubilair
uit de container van Go4Africa die begin 2015 zal arriveren in Gambia. 

Zorgboerderij. 
Na het organiseren van vele activiteiten gedurende het hele jaar en het insturen van 
aanvragen naar diverse fondsen hebben we nu voldoende financiële middelen. Het 
totaalbedrag is onlangs naar Wilde Ganzen overgemaakt en zal door hen worden vermeerderd 
zodat we de zorgboerderij af kunnen bouwen. Onlangs kregen we nog fantastische nieuws van 
twee stichtingen die voorheen in Gambia werkzaam waren en nu willen stoppen. Zij willen hun 
restantgeld doneren aan FFYP. Dit was een enorme verrassing en we zijn hier uiteraard erg blij 
mee! Hiermee zal FFYP een dagverblijf bijbouwen op het terrein van de zorgboerderij. In 
juni/juli 2015 hopen we zover te zijn dat we van start kunnen met de boerderij. 

Sponsorkinderen. 
Onlangs heeft Hannie Vervoort het sponsorgeld, wat overgemaakt was door de donateurs van 
de schoolkinderen, meegeven aan Petra. Hiermee is het schoolgeld betaald van een aantal 
kinderen in het westen van Gambia en de rest is afgegeven aan het schoolbestuur in Jakaba. 
Ruim 300 kinderen krijgen hier dagelijks onderwijs en het schoolbestuur kan met het 
sponsorgeld de onkosten betalen. In de loop van het jaar zal hiervan een financieel verslag 
verschijnen. 



Documentaire FFYP. 
In juni j.l. is Petra samen met cameraman Bart Coenders naar Gambia afgereisd om opnamen 
te maken voor het programma 'Het gevoel van daar' voor Omroep Brabant. De opnamen zijn 
uitgezonden in twee verschillende documentaires in november j.l. Hierin vertegenwoordigen 
Alhagie en Petra in een persoonlijk verhaal het werk van FFYP in Gambia. U kunt de opnames 
terug zien via de homepagina van onze website. 

Opslagruimte boeken. 
Omdat de opslagruimte voor de boeken aan de Zandstraat in Someren toch wat krap is als we 
met een aantal vrijwilligers aan het sorteren zijn, stelde vrijwilligster Conny voorlopig een 
ruimte in haar boerderij in Someren-Eind gratis ter beschikking. Dit is een welkome oplossing. 
Op beide locaties staan nu boeken opgeslagen en ontstaat er meer ruimte in de Zandstraat. 

De activiteiten van FFYP vanaf juni t/m december 2014. 
– Deelname Kennedymars markt Someren
– Deelname Regenboogfestival Geldrop
– Pure Markt i.s.m. biologische geitenboerderij Saanenhof Heeze
– Afrikaanse maaltijd met een djembé workshop in Sterksel
– Jaarlijkse boekenbeurs in gemeenschapshuis de Weijers in Someren

Inzamelingsactie rijst. 
De economie van Gambia is voor een groot deel afhankelijk van het toerisme. Vanwege angst 
voor Ebola blijven de toeristen weg en dit is voelbaar in praktisch de hele samenleving. Om de 
armste inwoners van Tanji en een aantal dorpen in het binnenland wat extra ondersteuning te 
bieden is FFYP een inzamelingsactie gestart voor zakken rijst. Er kwam maar liefst 2200,-- 
euro binnen. Geweldig! Over het uitdelen van de rijst is een verslag gemaakt inclusief foto's. 
Mocht u interesse hebben in dit verslag neem dan even contact op met het bestuur van FFYP. 

Container. 
In november zijn er weer een groot aantal dozen/kisten met
o.a. kinder- en babykleding, sportkleding, sweaters,
schoolmaterialen, gereedschap en 2 computers verstuurd
naar Gambia. De spullen zijn een paar dagen geleden
aangekomen in Gambia. De schoolmaterialen zullen
binnenkort getransporteerd worden naar Jakaba en Kuho
Sosso in Senegal. De kisten met gereedschap, die
geschonken zijn door stichting Gered Gereedschap uit
Geldrop, worden verdeeld over de vijf jongelui die na hun
drie jarige opleiding in het timmervak nu klaar zijn. Op deze
manier kunnen ze met behulp van dit gereedschap
zelfstandig verder alhoewel ze allemaal te kennen geven
voorlopig nog samen te willen werken met Ousman, hun
leraar, om nog meer kennis te vergaren.          

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

www.facebook.com/futureforyoungpeople
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