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Meerjarig: gedurende 5 jaar

Geldigheidsduur: 1-1-2020 tot en met 31-12-2024.

Samenstellers: Petra van den Heuvel (voorzitter), Toon Lemmens (penningmeester), Nellie 
Lemmens (secretaris) in overeenkomst met Alhagie Saho en Nfa Saho (lokale partners in Gambia)

Datum: 1 januari 2020.

Samenstelling bestuur
P.J. van den Heuvel  –  voorzitter
A.J.H. Lemmens  –  penningmeester
P.C.M. Lemmens - Daniels  –  secretaris

Visie
Tijdens een bezoek aan Gambia in 2006 greep de uitzichtloosheid van de jeugd de huidige 
bestuursleden erg aan. In Gambia zijn de mogelijkheden om een inkomen te verdienen schaars en 
eenzijdig. Er zijn geen sociale voorzieningen en een groot deel van de bevolking is daarom 
afhankelijk van het inkomen van anderen. Samen met twee gemotiveerde Gambianen hebben we 
besloten om ons in te zetten en kansen te scheppen voor een betere toekomst voor de kinderen 
en de jeugd in het land.

Missie
De stichting ondersteunt, verbetert en/of bouwt educatieve en culturele projecten in Gambia in de 
breedste zin van het woord, met als doel bewustwording, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 
kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 25 jaar te bevorderen. 

Afgeronde projecten.
1. Het door de stichting gerenoveerde Youth and Community Centre is tot aan oktober 2015 in 
beheer geweest van de stichting en volgens afspraak overgedragen aan het gemeentebestuur van
Tanji. Het gemeentebestuur is kortgeleden (voorjaar 2020) opnieuw met renovatie van het project 
begonnen en er is een tuin aangelegd. Dit is door henzelf gefinancierd. Zij organiseren in het 
centrum allerlei plaatselijke activiteiten zoals discoavonden, vergaderingen, 
voorlichtingscampagnes etc.
2. In de door de stichting gerenoveerde Nursery/Primary school in Jakaba kunnen 300 kinderen 
dagelijks naar school. De zes leerkrachten die les geven aan de kinderen ontvangen maandelijks 
een salaris uit de gelden die jaarlijks gedoneerd worden door Nederlandse sponsoren. Zij betalen 
40,- euro per jaar. Bovendien wordt hiervan het schoolgebouw onderhouden. Het schoolbestuur 
overlegd jaarlijks een financieel overzicht van bestede gelden aan de stichting. De stichting stuurt 
verder jaarlijks schoolmaterialen vanuit Nederland naar de school. Ouders van de kinderen betalen
jaarlijks ook een kleine bijdrage aan de school.
3. In 2016 heeft de stichting in Tanji een zorgboerderij geopend voor jongeren met een beperking. 
Het doel hiervan is een zinvolle betaalde dagbesteding te scheppen voor deze kansloze doelgroep.
De zorgboerderij bestaat uit een terrein met boerderijdieren, een groentetuin, een bakkerij en een 
kinderkledingwinkel. Degenen die op de zorgboerderij onder leiding van een begeleider werken, 
zijn inmiddels zelfvoorzienend.

4. In 2019 heeft de stichting een Educatief en Cultureel Centrum in Tanji geopend met als doel 
talentvolle muzikanten en kunstenaars te helpen om een inkomen te verdienen. Deze doelgroep 



geeft workshops aan lokale inwoners, maar ook aan toeristen en gasten die in dit centrum 
overnachten. Zij betalen deelnamekosten voor de workshops of optredens die gegeven worden. 
75% Van de deelnamekosten gaan naar de artiest en 25% daarvan gaan naar het project.

Overige zaken.
Door het vertrouwen dat de stichting inmiddels heeft gewekt sluiten zich verschillende 
particulieren aan die via de stichting personen of kleinschalige projecten sponsoren in Gambia.
De stichting monitort ook deze personen of projecten en doet verslag aan hen. 
Ook sluiten er MBO scholen uit Nederland aan. Zij laten studenten via de stichting naar Gambia 
gaan om daar vrijwilligerswerk of stages te doen. De studenten renoveren onder leiding van onze 
lokale coördinatoren en hun docenten scholen en overheidsgebouwen.

Ambities.
Samen met enkele betrokkenen maakt de stichting plannen voor een snoezel- ofwel 
ervaringsruimte voor kinderen met een ernstige beperking. In de loop van de jaren zijn de 
bestuursleden van de stichting steeds meer in contact gekomen met kinderen met ernstige 
beperkingen. Zij leven vaak in armoedige en schrijnende omstandigheden. Voor deze kinderen 
willen we een ruimte scheppen waar ze prettige ervaringen op kunnen doen. De ruimte is 
beschikbaar op de bestaande zorgboerderij, alleen moet deze verbouwd, aangepast en ingericht 
worden.

Verder is er het plan om vanaf eind 2021 voorlichting te geven aan ouders of verzorgers met 
kinderen met een beperking. Er is nog veel onwetendheid op dit gebied en de bedoeling is om te 
starten met een proefproject in 5 dorpen in het westen van Gambia. 

Richtlijnen voor het vinden van projecten
De richtlijnen voor het vinden van projecten laat het bestuur over aan haar lokale partners die als 
geen ander de inwoners van het land en hun behoeften kennen. Samen met hen en de 
dorpsgemeenschap worden mogelijke plannen voor projecten besproken.

Financiering en schenkingen
De stichting werft gelden met door de stichting georganiseerde activiteiten zoals de verkoop van 
boeken en Gambiaanse kunst op markten/festivals, djembé workshops, paranormale avonden en 
dergelijke en het presenteren van Afrikaanse maaltijden.
De stichting wordt ondersteund door ± 40 sponsoren die jaarlijks een vast bedrag doneren voor 
financiële hulp aan schoolkinderen. Bovendien dient de stichting projectvoorstellen in bij mogelijke
sponsoren van wie we denken dat hun richtlijnen passen bij het in te dienen project. De stichting 
ontvangt spontane donaties van mensen met een warm hart voor het werk van de stichting.

Beheer van de gelden
De penningmeester beheert de gelden. Een boekhouder maakt jaarlijks een financieel jaarverslag 
aan de hand van de kas- en bankafschriften. Uitgaven worden in onderling overleg met 
bestuursleden en lokale partners besproken. 

Bestedingsbeleid
Van de opbrengst van de door de stichting georganiseerde activiteiten wordt een klein deel 
besteed aan kantoor- en reiskosten, zoals huur kramen/zaal, postzegels, nieuwsbrieven, 
benzinekosten. Een tot tweemaal per jaar sturen we schoolmaterialen en kleding met een 
container. 
Het restant van de opbrengst van de activiteiten wordt gestort op de bankrekening van de 
stichting en gaan naar de door de stichting gestelde doelen in Gambia. 
De gelden die beschikbaar komen door sponsoren van de schoolkinderen gaan gericht naar de 
scholen waar de kinderen aangemeld zijn.
De bestuursleden zetten zich volledig vrijwillig in, en betalen reis- en verblijfskosten van en naar 
Gambia uit eigen middelen.

Verantwoording



De stichting legt verantwoording door de website en de Facebookpagina up-to-date te houden. 
De stichting stuurt foto’s en verslagen naar de betreffende sponsoren en maakt eventueel een 
financieel eindverslag.  
Bovendien nodigt de stichting jaarlijks de lokale partners uit in Nederland, zodat de lijntjes tussen 
hen en de sponsoren kort blijven. Het bestuur bezoekt met regelmaat de projecten in Gambia en 
in de tussentijd is er bijna dagelijks telefonisch contact met de projectpartnersldaar.             

Sterkten
De bestuursleden van de stichting hebben een sterke, warme en vertrouwelijke band met elkaar 
en met de lokale partners. Bovendien hebben zij een trouwe kring van vrijwilligers, donateurs en 
belangstellenden in Nederland. De stichting heeft de afgelopen jaren meer bekendheid gekregen 
en is open naar sponsoren.

Zwakten
De verantwoordelijkheid van de lokale projectpartners wordt soms groot.  
Stijgende kosten van (bouw)materialen in het projectland.
Het vinden van nieuwe bronnen van sponsoring is soms moeilijk.

Stappenplan voor het ombuigen van zwakten
Ondersteuning zoeken voor projectpartners.
Rekening houden met prijsstijgingen bij projectaanvragen.
Via eigen netwerk nieuwe mogelijkheden zoeken voor sponsoring door bedrijven, scholen e.d.  
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