Jaarverslag 2021
Overname Bendula project.
In 2013 is het Bendula project gerealiseerd voor kinderen met een
beperking. Enkele studenten van het ROC Gilde Opleidingen uit Venlo zijn
in Tanji op zoek gegaan naar kinderen met een beperking. Het doel
hiervan was om deze kinderen zo nu en dan uit hun vaak schrijnende thuis
situatie te halen. Ze hebben een klas ingericht op de Tanji Lower Basic
School voor deze kinderen. Dit project is in november 2020 overgedragen
aan stichting Future for Young People. Er zijn inmiddels 23 kinderen
betrokken bij het project. Vijftien kinderen worden opgehaald met een
busje en gaan groepsgewijs naar de klas. Acht andere kinderen zijn zo
ernstig beperkt dat ze regelmatig thuis worden bezocht door lokale
begeleiders die aangesteld zijn.

Zorgboerderij en uitbreiding met belevingsruimte.
In 2016 heeft de stichting een zorgboerderij gebouwd in het vissersdorp
Tanji aan de westkust van Gambia. Hier werkt een begeleider samen met
jong volwassenen met een beperking. Ze verdienen een inkomen met het
telen en verkopen van groente en fruit, de opbrengst uit een
kinderkledingwinkel, een levensmiddelenwinkel, een popcorn- en een
graanmaalmachine. Ook zijn er boerderijdieren aanwezig.
Dit project willen we uitbreiden met een belevingsruimte voor kinderen
met een ernstige beperking uit het dorp Tanji.

Het doel van de belevingsruimte op
de zorgboerderij is, om de kinderen
die een ernstige beperking hebben,
ook activiteiten aan te bieden. Dit
willen we doen via een animalsgardening-experience-playground for
special need childeren. Een
zogenaamde snoezelruimte. Ook de
tuin en de dieren die al op de
zorgboerderij aanwezig zijn zullen
deel uitmaken van de beleving. Als
ontspanning mogen de andere
kinderen die wel naar de klas gaan
hier ook gebruik van maken.
Inmiddels zijn er financiële middelen
ontvangen via een aantal fondsen om
dit plan te realiseren. In januari 2020
is gestart met de bouw en we hopen
de snoezelruimte begin 2022 te
kunnen openen.
Petra van den Heuvel, voorzitter van stichting Future for Young People, is
vanaf december 2020 tot en met april 2021 in Gambia geweest om het
Bendula project na overname nieuwe input te geven.

Een overzicht van de vorderingen vanaf half december 2020 tot
eind april 2021.
- Klaslokaal schoongemaakt en opnieuw ingericht.
- Twee kasten en een schoolmeubel bijgekocht.
- Alle kinderen die bij ons bekend waren opgezocht en intake gedaan.
- Met Brit van Honsbeek van Caring4Mobility de kinderen opgezocht die
hulpmiddelen nodig hadden en deze afgeleverd.
- Met Freek Jan ter Steege (voormalig huisarts in Hoogeveen) de kinderen
met medische aandoeningen bezocht en hun ouders advies gegeven.
- Met een van de kinderen naar Banjul Hospital geweest voor een
diagnose.
- Syreeta Scott bereid gevonden om 2 kinderen wekelijks twee keer te
komen masseren. Dit is later overgenomen door Lucy en Carol uit
Engeland.
- Fietsen gedoneerd aan onze begeleiders en taxichauffeur.
- Bijeenkomst georganiseerd voor de ouders van de kinderen die naar de
klas gaan.

- Bijeenkomst georganiseerd voor de ouders van de kinderen die
huisbezoeken krijgen.
- Bijeenkomst georganiseerd voor alle ouders samen met verschillende
sprekers.
- Zes nieuwe kinderen met een beperking gevonden in Tanji.
- Contact gelegd met Mirjam Abbes. Ze runt een project voor dove
kinderen in Jiboro, en biedt aan om de begeleiders van de Bendula klas
van advies te dienen op educatief gebied en handgebaren.
- Met de begeleiders van de Bendula klas een bezoek gebracht aan de
dovenschool in Jiboro.
- Met de begeleiders een bezoek gebracht aan de methodist school, de
doven- en blindenschool om ideeën op te doen.
- Gestart met de (ver)bouw van de belevingsruimte op de zorgboerderij.
- Drie grotere kinderen van de Bendula klas gaan een dag in de week leren
of werken op de zorgboerderij.
- Nieuwe klassen indeling gemaakt. De kinderen die kunnen leren gaan op
maandag en donderdag naar school. De kinderen die doof zijn op dinsdag
en woensdag. De kinderen die niet leerbaar zijn gaan op vrijdag om te
spelen.
- Voor alle kinderen tassen uitgedeeld met kleding, tandenborstel en
tandpasta, zeep, speelgoed, kleurpotloden, kleurboek etc.

Hevige storm in Gambia juli 2021.

Begin juli heeft er een hevige storm gewoed in Gambia waardoor vele
vooral arme mensen hun dak, huis en/of bezittingen verloren. Stichting
Future for Young People heeft na het zien van zoveel ellende een
inzamelingsactie gehouden. Dit was een groot succes. Alhagie Saho,
coördinator van de stichting, heeft met de opbrengst van de actie 20
families kunnen helpen met een nieuw dak.

Sponsoring voor de nursery/primary school in Jakaba
Zoals al vele eerdere jaren hebben we ook dit jaar alle sponsors
aangeschreven met de vraag een donatie te doen voor het sponsoren van
de kleuter en basisschool in Jakaba. Dit bracht weer een mooi bedrag op.
Alhagie en Petra hebben het bedrag persoonlijk afgegeven aan het
dorpsbestuur van Jakaba. Van dit bedrag worden de salarissen en de
onkosten die de school maakt betaald. Hierdoor kunnen er dagelijks zo´n
300 kinderen naar school.

Tony Chocolonely chocolade actie
Omdat we ook dit jaar niet in de gelegenheid waren om op markten te
staan om spullen te verkopen in verband met corona maatregelen
moesten we creatief zijn. Om het Bendula project te laten draaien, d.w.z.
het betalen van salarissen aan lokale medewerkers, de onkosten en
brandstof voor de bus, is geld nodig. Daarom hebben we net zoals vorig
jaar contact opgenomen met Tony Chocolonely. Tot onze verrassing
ontvingen we dit jaar 3000 chocoladeletters van hen. Deze mochten we
verkopen rondom Sinterklaas. Van de opbrengst hiervan zijn de onkosten
voor Bendula voorlopig weer gedekt.
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