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Het jaar 2020 liep voor veel mensen anders dan verwacht, wat vooral ook 
nadelige gevolgen had voor een ontwikkelingsland zoals Gambia.

  Begin februari 2020 reisde    
  bestuurslid Petra naar Gambia om 
  een groep studenten te ontvangen 
  van de opleiding Handhaving 
  Toezicht en Veiligheid (HTV) van het 
  ROC uit Nieuwegein en Amersfoort. 
  Zij kwamen voor het eerst naar   
  Gambia en wilden graag een   
  samenwerkingsverband opbouwen  
  met het politieapparaat daar. Zij 
  werden verdeeld over 2 
  politiebureaus namelijk Bakau en 
  Kotu. Daar renoveerden zij 

(metselen muur, aanleggen toilet, schilderen) met hun eigen ingezamelde 
donaties beide politiebureaus zodat deze er weer goed uitzagen. 

Ook nam Petra het in december en januari ingezamelde sponsorgeld voor de 
schoolkinderen in Tanji en Jakaba mee naar Gambia om dit te overhandigen 
aan de betreffende scholen.

In maart sloeg corona toe en kwam net zoals in Nederland ook in Gambia alles 
stil te liggen. De toeristen, waar Gambia grotendeels van afhankelijk is, 
werden terug naar huis gevlogen en scholen, markten en winkels werden 
gesloten. Veel mensen werden plotseling werkloos en wisten niet meer hoe aan
voedsel te komen in het toch al zo arme land. Sociale voorzieningen zijn er 
namelijk niet. 

Het bestuur van de stichting in Nederland kon ook niet zoals voorheen 
deelnemen aan markten of festivals en ook moest de boekenbeurs worden 
afgeblazen. Daarom heeft de stichting via social media een inzamelingsactie 
gehouden voor voedsel voor het dorp Jakaba. Dit leverde een aardig bedrag op
en kon het hele dorp van zo´n 100 families voorzien worden van een zak rijst 
van 50 kg.

In maart is er een mail uitgegaan naar de werkgroep (van ROC Gilde 
Opleidingen) van het Bendula project, een project voor kinderen met een 
beperking in het dorp Tanji, met de vraag voor eventuele overname. Om 
diverse redenen was de motivatie bij hen niet meer voldoende aanwezig om 
het project te dragen. In oktober ontvingen we van hen bericht dat de 
overname door stichting Future for Young People akkoord was. 

Een van de vrijwilligers die eerder in Gambia gewerkt heeft kwam tussendoor 
met het idee om een belevingsruimte ofwel snoezelruimte te bouwen voor  
kinderen met een ernstige beperking op de zorgboerderij. Deze kinderen 



behoorden al bij het Bendula project wat vanaf 2013 opgezet is door studenten
van ROC Gilde Opleidingen. Het bestuur van FFYP vond dit een goed idee zowel
voor deze kinderen die vaak in moeilijke thuissituaties verkeren, maar ook 
omdat dit meer inhoudelijke betekenis kan geven aan de zorgboerderij. 

In de loop van het jaar stuurde de stichting 2 keer kleding en accessoires naar 
Gambia via een container van Gambia for You om de kledingwinkel op de 
zorgboerderij te bevoorraden. Sedat die de winkel runt ontvangt hieruit een 
inkomen.

Twee jongeren ontvangen financiële ondersteuning via de stichting voor een 
technische opleiding aan het GTTI (Gambian Technical Training Institute) in 
Serekunda.

In oktober/november heeft de stichting een
chocoladeletteractie gehouden met de inzet van een
twintigtal vrijwilligers. Zij verkochten binnen hun
eigen netwerk chocoladeletters. Het doel van de actie
was om opnieuw mensen in Gambia te ondersteunen
met voedsel vanwege de armoede in vele gezinnen
wat mede veroorzaakt was door de corona
maatregelen. Deze actie was een groot succes. 
Met de opbrengst zijn meer dan 200 gezinnen
voorzien van een zak rijst van 50 kg.
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