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Voorwoord
Zonder te overdrijven en op te scheppen kunnen we zeggen dat het jaar 2016-2017 een jaar is
geweest waar weer veel is gebeurd!
Er is veel werk verzet op het gebied van fondswerving, plannen maken en bouwen, vergaderen en
bespreken, niet alleen in Nederland maar ook in Gambia. En vooral in Gambia neemt dat heel veel
tijd in beslag, dit kwam mede doordat we voor het eerst sinds ons bestaan andere onbekende wegen
in moesten slaan. De MOU (Memorandum Of Understanding) met het ministerie van onderwijs
hadden we al, dus de contacten daar verliepen zoals verwacht. De skillcenter kreeg al snel vorm en
de benodigde hulp, maar voor de kliniek was het toch een ander verhaal.
De Nursery(verpleger) die we graag wilden hebben voor het
runnen van de kraam kliniek/consultatie bureau met EHBO post,
had ons voorgelicht dat alles uiteindelijk goed zal komen en
vooral moesten doorgaan met bouwen en alles te doen om het
doel te bereiken. Natuurlijk was er ondertussen contact met het
ministerie van gezondheid. Maar het liep gestaag en zelfs dat we
door werden gestuurd naar een district-board die over deze regio
beslist waar de kliniek in valt.
Het ministerie zag het als een volwaardige kliniek, maar wij
hebben en hadden voor ogen om eerst te starten met een
consultatie bureau en geboorte kliniek waar ook een kleine EHBO
post aan vastzit voor de eerste hulp bij ongelukken. Dus na veel
praten en ondertussen al laten zien dat vooral de kraamkliniek of
liever gezegd geboortehuis echt nodig is, want in de tijd van het
openen van de kliniek voor de village en de officiële opening zijn
er 8 baby’s geboren in een veilige omgeving.
In onze stichting krijgen de bestuursleden niets betaald, ook de reis en eventuele verblijfskosten. Zij
doen alles vanuit en een goed hart voor de Gambiaanse kinderen en hun families.
Wij willen dan ook iedereen bedanken of dat nou een sponsor, een donateur of een bedrijf was, een
sponsoractie in welke vorm dan ook, zonder jullie hulp hadden we dit nooit kunnen doen!
Maar de voorzitter en het bestuur verdienen een bedankje voor de immense inspirerende inzet en
de fantastische plannen, maar vooral het doorzettingsvermogen. Want ook bij tegenslag gaat de
stichting door!
Wat ons doel is om ieder kind in Gambia een educatie te beiden en een volwaardig bestaan. En nu
komt daarbij een goede start in het leven en het opzetten van een bedrijfje of het leren van een skill
en daar zijn wij, als stichting heel trots op!
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1. Algemeen
Visie & Missie
Stichting Gambia-Kids is officieel opgericht in maart 2013 met als doel zoveel mogelijk kinderen in
Gambia naar school laten gaan. Educatie geeft de kinderen een basis en een betere toekomst om
zich in en voor Gambia in te zetten. Een betere toekomst voor elk kind.
Zoals jullie vast weten is Gambia een zeer klein arm Afrikaans land, de voornaamste bezigheid is dan
ook jezelf en het gezin te voorzien van levensonderhoud. Naar school gaan is dan ook niet
vanzelfsprekend, het is kostbaar en daarom niet voor ieder kind weggelegd. De meeste kinderen van
de leeftijd 3 t/m 15 jaar zwerven dan ook van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat op straat omdat
vader of moeder geld probeert te verdienen en niet in de buurt zijn. Tevens zijn er ook maar weinig
scholen op loopafstand te vinden die educatie kunnen bieden voor een bedrag wat de ouders
kunnen betalen. De overheid in Gambia heeft enkel primary scholen en enkele highshool-scholen in
eigen bezit. Maar geen eigen Nursery scholen, alle Nursery scholen zijn dan ook privé scholen die
wel aan overheidseisen moeten voldoen. Ze krijgen geen enkele materiele of financiële steun.
Daarom is de jongste doelgroep in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar zo belangrijk…hier begint het….de
basis!
Investeren in educatie van kinderen is zeer belangrijk en vooral voor de jongste doelgroep….het is de
basis, de toekomst en de ontwikkeling voor Gambia!
Hoe doen wij dat, helpen in een beter toekomst? Wij bouwen scholen en skillcenters op plekken en
plaatsen waar het hard nodig is, herbouwen scholen die niet beschikken over een goed gebouw,
ondersteunen scholen in vorm van les-en leer materiaal en ondersteunen kinderen door
(gedeeltelijk) het schoolgeld te betalen, zodat zij naar school kunnen gaan.
Maar wij helpen niet alleen de kinderen, wij zorgen ook dat het educatieniveau aan alle wensen en
eisen voldoet. De leraren krijgen een opleiding ECD(Early Childhood development) op de Gambia
College en er worden workshops aangeboden op diverse fronten van het onderwijs.
Naast de verbetering en realisatie van educatie voor de jongste doelgroep willen wij ons ook gaan
richten op andere leefomstandigheden van de inwoners van Gambia. Zoals een skillcenter voor
tieners, een plek waar zij een beroep kunnen leren en een medische post, waar mensen uit de
omgeving naar toekunnen voor de eerste-hulp-bij-ongelukken en consultatiebureau, alles met de
gedachte dat de tieners uit de skillcenter daar ook van kunnen leren.
Stichting Gambia-Kids vindt het heel belangrijk dat de bovenstaande doelen samen met de bevolking
worden gerealiseerd. Wij als stichting willen structurele hulp bieden, dit houdt in dat wij de eerste
jaren de projecten ondersteunen in diverse vormen, maar vanaf het begin wordt er gewerkt aan dat
het project onafhankelijk kan worden. Alles gebeurd samen, samen staan we sterken in de educatie
van kinderen.
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2. Gerealiseerde projecten
In de afgelopen jaren is er veel gebeurd en gebouwd, veel les-en leermateriaal gedoneerd en heel
veel speelgoed en kleding.
De scholen die afgelopen jaar een donatie hebben gekregen in de bovengenoemde scholen zijn;
•
•
•
•

De Sky blue Nursery school; schoolboeken, een computer voor de directeur
De Adams kids Nursery school; schoolboeken, schrijfmateriaal en buitenspeelmateriaal
De Wisdom Nursery school; schoolboeken en schrijfmateriaal en schoolmeubilair
Gadhoh Nursery (school voor de doven); schoolmeubilair, schoolboeken, schrijfmateriaal,
speelgoed en buitenspeelmateriaal

•
•
•

Gadhoh skillcenter; Schoolmeubilair, Naaimachines, stoffen en brei/haakmateriaal
Govi Nursery en primary; Sport materiaal en rugzakken
Burbage Nursery school; wateraansluiting, schoolboeken, schommel en glijbaan, fietsen en
veel speelgoed en kleding

•
•

Inspiration Nursery school; schoolmeubilair, schoolboeken en speelgoed
Mamuda Nursery en Lower Basic school; schoolboeken, Schrijfmateriaal en kleding

•
•
•
•

Cole Academy; Schoolboeken, schrijfmateriaal, schoolmeubilair, fietsen en speelgoed
Ndemban primary en lower basic voorzien van schoolmeubilair
Skillcenter in Sinchangkeita
Miracle Clinic in Sinchangkeita; consultatiebureau, kraamkliniek en EHBO post

De grootse en voornaamste bezigheid van onze stichting is het bouwen of renoveren van
scholen. Hierin is er constructief veel gebeurd, de onderstaande scholen zijn de afgelopen 3
jaar gebouwd:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Een nieuwe school voor de Sky blue Nursery gebouwd in juli-augustus 2013
Een nieuwe school voor de Adams kids Nursery gebouwd in december-maart 2014
Een nieuwe school voor de Burbage Nursery school gebouwd in april-mei 2015
Een nieuwe school voor de Mamuda Nursery school gebouwd in mei-juni 2015
Een nieuwe school voor de Govi Nursery school gebouwd in okt-jan 2015
Een nieuwe school voor de Cole Academy gebouwd in mei-juli 2016
Renovatie in Bakoteh proper primary, nieuwe ramen, vloeren, schilderwerk buiten en
binnen de klaslokalen en buitenmuur in samenwerking met MRC Holland Foundation
gedurende 2016
Nieuw dak voor Ndemban primary in samenwerking met MRC Holland Foundation
in 2017
Een skillcenter voor tieners in Sinchangkeita gebouwd in mei-sept 2017
Een consultatiebureau, kraamkliniek en EHBO post in Sinchangkeita gebouwd in
mei-okt 2017
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3. Project Adams kids Nursery
Sinds maart 2014 is de door ons gebouwde Adams Kids Nursery school in gebruik. Het gebouw
bestaat uit 4 klaslokalen, een toiletgebouw, een kantoor en een schoolplein, op deze school krijgen
momenteel 120 kinderen onderwijs.
Net voor de start van het nieuwe schooljaar in september is de school voorzien van een fris nieuw
laagje verf zowel binnen als buiten. Het dak van het kantoor is voorzien van nieuwe platen omdat de
Mango boom van de buren altijd veel schade maakt. De boom is dan ook eens goed gesnoeid zodat
de schade aan de kant van de school minimaal zal zijn dit jaar.
Ook dit jaar zijn er in oktober weer inspecties geweest van het
ministerie van onderwijs, alles loopt nog in goede orde. De leraren zijn
ook weer begonnen de bijscholing op de college ECD (Early Childhood
Development) programma. Daarnaast zal Adams kids Nursery vaker
deelnemen aan de interhouse projecten en activiteiten met de
omliggende Nursery scholen, denkende aan spellings wedstrijden,
rekenwedstrijden en natuurlijk sportwedstrijden, dit alles gebeurd
onder een nieuw thema binnen het ECD programma in Serrekunda.
Deze thema bijeenkomsten moeten kinderen leren samenwerken maar ook echt leren leren,
nadenken en niet memoriseren.
Een leuk schooljaar voor de boeg dus!
We hebben in het schooljaar 2016-2017 de volgende kosten gemaakt:
Begroting

Werkelijk kosten

•

Salarissen leraren&nanny

€2.500,-

€ 2.600,-

•

School uniform(per kind, T-shirt en short)

€1.425,-

€ 1.554,-

•

Schoolboeken

€1.000,-

€ 1.090,-

•

Schrijfmateriaal

€ 375,-

€ 409,-

•

Schoolonderhoud

€ 250,-

€ 250,-

•

Termieten bestrijding

€ 222,-

€ 222,-

•

Verf en dakplaten en arbeidsloon

€ 222,-

€ 275,-

De totale gemaakte kosten voor sept 2016-aug 2017
Inkomsten schoolgeld 1 januari 2017 t/m juli 2017
Nodig om de Nursery draaiende te houden voor

€5.772,-€1.500,-

€ 6.000,-€ 1.500,-

het schooljaar 2016-2017

€4.272,-

€4.900,-

Kosten voor het ontbijtproject

€ 1.000,-

€1.200,-

Dit jaar is er voor dit project meer uitgegeven en de oorzaak is lichte salaris verhoging van de leraren,
meer kinderen op school en de kosten van arbeidsloon voor renovatie waren hoger dan ingeschat.
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4. Extra beoogde projecten
Schoolmateriaal voor diverse scholen
Het afgelopen jaar hebben we Ndemban primary en lower basic school kunnen voorzien van
schoolmeubilair. Daarnaast hebben alle scholen die wij gebouwd hebben dit jaar weer de
schoolboeken en het schrijfmateriaal gekregen.
Naast dit hebben we ook regelmatig bezoek van toeristen en vrijwilligers. Deze nemen ook materiaal
mee naar de projecten, Wij proberen wel dat elk project zijn aandeel krijgt en dat het eerlijk
verdeeld wordt.
De begroting en de werkelijke uitgaven aan het volgende materiaal:
Begroting

Werkelijke kosten

Schoolboeken/materiaal Skye blue nursery
€ 1.000,Schoolboeken/materiaal Burbage nursery
€ 1.000,Schoolboeken/materiaal Wisdom & Solid nursery
€ 1.500,Schoolboeken/materiaal Govi nursery & skillcenter
€ 1.500,(school voor slechtzienden en blinden kinderen)
Schoolboeken/materiaal Gadhoh nursery & skillcenter € 1.000,(school voor doven kinderen)
Schoolboeken/materiaal Cole Academy nursery
€ 2.000,Verscheping schoolmeubilair/schoolmateriaal*
€ 3.000,Losse hulp aan diverse scholen op het gebied

€ 1.320,€ 1.270,€ 1.030,€ 1.770,-

van krijt/handboeken leraren/schrijfmateriaal

€ 1.500,- +

€ 1.900,- +

Totaal

€12.500,-

€13.803,-
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€ 930,€ 2.500,€ 3.083,-

Project Ontbijtproject
Met een gevulde buik naar school zodat je niet zit te knorren of in slaap valt van de honger! Dat is de
wens van ons voor elk kind.
Maar helaas is het dit jaar minder met de donaties en hebben we ons
moeten beperken tot 2 scholen. De Cole Academy, de Adams kids Nursery
school en sky blue nursery hebben het schooljaar 2016-2017 4 dagen in
de week een heerlijke maaltijd gehad. Daarnaast heeft dit jaar Wisdom
nursery en Solid nursery school een jaarlang het ontbijtproject mogen
ervaren. Het ontbijtproject voor Burbage Nursery is helaas niet van start
gegaan dit schooljaar, maar we weten dat ze via een andere organisatie
gelukkig ondersteuning hebben gekregen voor dit gedeelte.
We blijven doorgaan met het project want we zien en horen dat kinderen actiever zijn, de huid en de
haren van de kinderen minder problemen geven en de ouders zijn blij met een kost minder. De prijs
van uien, olie en pasta is weer wat gestegen, maar toch hebben we er elke dag een gezonde maaltijd
van gemaakt. De kookmoeders op twee scholen zouden graag zien in de toekomst dat er een plek
voor hun komt op de schoolcompound, een kleine buitenkeuken. We willen dit dan ook proberen te
realiseren als er aan het eind van 2018 nog geld beschikbaar is.

•

Begroot

Werkelijke Kosten

Eten

•

Dagelijks sap/melk

€ 8.000,€ 3.600,-

€ 5.400,€ 2.500,-

•

Jaarvergoeding voor de kookmoeder

€ 1.650,-+

€ 1.100,- +

€ 13.250,-

€ 9.000,-

(aardappels/rijst/pasta/vis/vlees/brood/groenten etc.)

Totaal:

De begroting voor schooljaar 2016-2017 was gebaseerd op 3 scholen, helaas hebben we er door de
donaties maar 2 kunnen waarborgen. Dit omdat er minder donaties binnen zijn gekomen specifiek
voor het ontbijt project.

Govi project
Govi, de school voor de slechtzienden en blinden kinderen van Gambia. De plek om echt kind te zijn!
Dit jaar hebben we naast het schoolmateriaal, de bus gerepareerd zodat de kinderen die verder van
school wonen nu opgehaald kunnen worden met de schoolbus. Daarnaast hebben we een IT-er
ingezet voor het repareren van de braille boeken printer en hebben we de groente en
bananenplantage van de skillcenter goed aangepakt. De opbrengst van deze tuin wordt deels
gebruikt voor de lunch voor de complete school en deels voor aanschaf van lesmateriaal voor
slechtzienden en blinden.
Iets extra’s om te menden is dat we een sportleraar hebben ingehuurd om 1x per twee weken de
kinderen bekend te maken met diverse sporten. Want ook al ben je slechtziend of blind sporten is
voor iedereen!
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Project Skillcenter en medische post/kraamkliniek
Zoals u heeft kunnen lezen in ons jaarplan van 2016 hadden we plannen om skillcenter met
medische post te bouwen in Sinchangkeita. Dit omdat er elk jaar honderden kinderen stoppen met
school om redenen zoals zwangerschap, gebrek aan geld voor school of ze denken te kunnen gaan
werken. Alleen in de drie grote steden zoals Banjul. Serrekunda en Brikama zijn enkele skill centers
maar voornamelijk op ICT gebied of als er een is dan is het te ver en zijn de kosten te hoog omdat
het allemaal Bedrijven zijn. De meeste “Drop outs” vinden het dus erg moeilijk om werk te vinden
zonder skill en kiezen op dit moment voor de welbekende maar oooh zo gevaarlijke “Backway naar
Europa”. De jeugd, tieners vluchten uit de dorpjes naar de steden en komen dan op het verkeerde
pad. En daar willen wij in bijdragen om dit aan te kunnen pakken.
Wij hadden het land beschikbaar naast Cole Academy. In dit dorp hebben wij afgelopen zomer van
2016 al een Academy neergezet waar ruim 200 kinderen naar school in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar.
En nu staat daar een skillcenter, een center waar de tieners een vak kunnen leren en ze een
toekomst te geven in eigen land.
Het idee om een skillcenter te bouwen met een leer medische post is werkelijkheid geworden!
De skillcenter is een school waar beroepen kunnen worden geleerd met een extra educatie doel. De
tieners kunnen hier op dit moment een vak leren zoals Timmerman, kleermaker en
verpleegster/verpleger. Daarnaast krijgen zij ook twee dagen vakken zoals de Engelse taal, hoe zet
ik een bedrijfje op, family life education (seksuele voorlichting etc.). De keuze is gevallen op de
volgende 3 vak richtingen om te leren in de skillcenter:
•

Carpenter, houtbewerking/meubelmaker. Met deze richting leren zij skills die zij perfect
kunnen uitoefenen in de omgeving en daar ook hun leeropdrachten vandaan halen.
Denkende aan meubels maken en dakbedekking.

•

Kleermaker; Gambianen zijn zeer gesteld op mooie kleding, zij kunnen leren door
opdrachten van hun dorpsgenoten binnen te halen en uitvoeren. Daarnaast zal ook het
traditionele batik verven geleerd worden.

•

Agrariër; de tieners krijgen tips en tricks hoe ze hun eigen groente tuin kunnen opzetten.
Gedeelte van de omzet kunnen ze verkopen en de andere helft gaat naar de school voor het
voedingsprogramma.

•

Verpleging/EHBO-er; Doordat er een medische post gebouwd is op hetzelfde terrein als het
skill center is dit een logische keuze. In deze richting zal er geleerd worden voor de basis
vakken in verpleging zoals consultatie bureau, wondbehandeling, 1e symptomen
waarneming en kraamhulp.

Een onderdeel van het skillcenter is ook de medische post, er is in de wijde omtrek geen medische
post voor de eerste hulp en consultatie bureau.
De Miracle clinic, de gekozen naam van de kliniek…een wonder en dat is het ook! Toen het medische
inspectie team van het ministerie van gezondheidzorg langs kwam voor de inspectie of de kliniek wel
waardig was, konden ze geen woorden uitbrengen, dan alleen maar “Jerre jeef, abarka”. Niet alleen
de inwoners en de kinderen van Sinchangkeita en omgeving zijn blij dat zij nu eindelijk een kliniek
hebben, maar ook het medische team.
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De Mircale Clinic is allereerst een consultatie bureau voor pasgeboren, de jongste baby’s en kinderen
t/m 5 jaar. Twee keer per maand komt er een medisch team om de check ups en ook de inentingen
van de baby’s en kinderen te doen, maar ook de moeders hebben een plek. Het achterste gedeelte
van de kliniek is ingericht als kraamhuis en als medische post voor eerste hulp. Een veilige omgeving
voor de bevalling doet wonderen voor een goede start in het leven. De kliniek heeft alles wat je
maar kan wensen, diverse onderzoeksruimte, een kraamkamer, een opslagruimte, badkamer met
douche en toilet, bantaba wachtruimte voor ruim 100 vrouwen en toiletten.
De kliniek, de skillcenter en Cole Academy hebben zonne-energie/solar water en solar elektriciteit,
heel milieu vriendelijk maar ook de enige oplossing in dit gebied.
In het jaarplan was er ook gedacht en begroot aan een vrijwilligers hut, een plek waar vrijwilligers
tegen een kleine vergoeding kunnen verblijven als ze de projecten komen ondersteunen. Helaas is er
in 2016/2117 niet genoeg sponsor/donatie geld binnen gekomen en is er besloten eerst te zorgen
dat de hoofdprojecten staan en de Afrikaanse hut altijd later nog gebouwd kan worden.
Bouw van de skillcenter
Begroot
Werkelijke kosten
Structuur (zand, stenen, cement, fundering)

€ 6.000-

€ 6.430-

Dak( hout/staal en golfplaten)

€ 3.000,-

€ 3.175,-

Verf olieverf

€ 1.000,-

€ 1.700,-

Arbeidskosten(incl. blokken maken+dakdekker)

€ 3.000,-

€ 3.000,-

Les-en schoolmateriaal(boeken, schriften etc.)

€

€

Meubilair school

Donaties

Donaties

Naaimachines/gereedschap

Donaties

Donaties

Werkbanken

€

200,-

€

270,-

Eerste aanschaf leermateriaal zoals hout en stoffen

€

500,-

€

600,-

Totaal

750,-

970,-

€14.450,-

€16.145,-

Structuur (zand, stenen, cement, fundering)
Dak( hout/staal en golfplaten)

€ 5.500,€ 3.000,-

€ 5.180,€ 2.375,-

Verf olie verf

€

€

Arbeidskosten(incl. blokken maken+dakdekker)

€ 2.000,-

€ 1.600,-

Meubilair medische post/hutjes(gedeeltelijk gedoneerd)
Eerste aanschaf medische verbandmiddelen/medicijnen

€

750,-

€

275,-

€

500,-

€

775,-

€

200,-

€

300,-

Bouw medische post

•
•

(deels via donaties en deels aanschaf)
Aanschaf controle kaarten

750,-

15.000,- +

Solar panels incl.installatie voor electra en
waterpompsysteem
€
Totaal

€27.700,-

Totaal van Bouwkosten skillcenter & bouw medische post € 42.150,-

625,-

€19.090,€30.220,-

€ 46.365,-

Gelukt! De kliniek en de skillcenter staan. De tieners genieten dagelijks van de opleiding en vooral de
Tailor(kleermakers) opleiding doet het goed. Zowel jongens als meisjes leren het vak, we hebben zelf
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de opleiding in een ochtend en een middag groep moeten splitsen. De Carpenter opleiding begint nu
ook zijn vormen aan te nemen, de eerste houtenbankjes zijn al in de maak. De agrariërs zorgen
ervoor dat de groente en fruit tuin er keurig bij staat en dat er wekelijks naar de markt in Yuna wordt
gegaan voor de verkoop en de Nursery kids genieten van een extra groente in de maaltijd die ze
krijgen.
Maar de kliniek doet zijn eer echt te na….in de tijd van de officiële opening en het schrijven van dit
jaarverslag zijn er 9 baby’s geboren en elke keer heeft de vroedvrouw het samen met een skillcenter
student gedaan. Trots als een pauw!
Wij zijn op weg om het dorp Sinchangkeita op de kaart te zetten maar vooral om het gehele dorp en
omgeving het gevoel te geven en laten ervaren dat er echt hoop en een toekomst is in Gambia.

Miracle Clinic

AC skillcenter
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5. Sponsorkind project
Kinderen worden groot! Van de eerste echte officiële sponsorkinderen zijn er nu ruim 35 naar de
primary school en dan vervalt in de meeste gevallen het sponsorgeld wat scholing betreft, dit komt
omdat de primary scholen gratis zijn en er alleen boeken geld en een uniform gekocht moet worden.
Natuurlijk gaan er ook kinderen naar een prive primary. We hebben dan ook aan het begin van het
schooljaar gevraagd aan alle sponsorouders in Nederland of ze nog door willen gaan met het
sponsorprogramma. De uitkomst is dat er momenteel nog kinderen worden gesponsord op diverse
scholen.
Naast de ondersteuning van de educatie geven sommige Nederlandse sponsorouders af en toe een
cadeautje aan de kinderen en de families in de vorm van rijst of kleding.

6. Dromen en onze plannen
2018?!? Plannen, ja natuurlijk! Maar we willen dit jaar gebruiken om de kliniek en de skillcenter
goed te kunnen begeleiden en verder op te zetten. We hebben al ervaring in scholen en het reilen en
zeilen ervan, maar de medische kant en het opleiden van tieners is toch even anders.
MAAR wij als Stichting Gambia-kids hebben als slogan, wie helpt er nou niet een kind naar school en
daar vallen tieners ook onder, een echte uitdaging!
Wij blijven ook zeer betrokken bij de Nursery scholen, want daar ligt de basis. Het ondersteunen in
de vorm van advies, schoolmateriaal, lesboeken en schrijfmateriaal zal gewoon doorgaan, maar
daarbij komt nu ook medisch materiaal. Dus de fondswerving blijft gewoon doorgaan! Alle hulp en
steun is zeer welkom zowel in gelden als natura denkende aan babykleding, verbandmateriaal,
verpleegkleding, (tuin)gereedschap en natuurlijk lesmateriaal.
Willen wij natuurlijk ook nog de kinderen voeden met ons ontbijtproject en alle andere leuke dingen
die op ons pad komen of acute hulp bieden waar nodig!
Zoveel te doen in dit mooie kleine stukje Afrika en alles doen wij met een glimlach zoals wij die ook
mogen ontvangen van de Kids en hun families!
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7. Financieel verslag
1. Staat van Baten en Lasten
2017
Baten

€

Eigen fondswerving
Donaties uit derden:
-particulieren
800,00
-diverse

-kerken

2500,00 -internet donaties

Inkomsten uit sponsorkinderen
Inkomsten uit stichtingen/fondsen/congregaties
Inkomsten donaties van bedrijven
Inkomsten Fundraising in Gambia

56,53
500,00
1419,50
28292,00
750,00
280,00

Totaal aan liquide middelen 2016

€34.598,03

Som der baten

€34.598,03

Lasten

€
Bestuurskosten:
-website
-Anbi
-kantoorbenodigdheden/Bestuurskosten
- Vsg lidmaatschap
30,00

-diverse
273,35
Bankkosten
Besteed aan doelstellingen:
Betaling sponsorkinderen aan scholen
Transport kosten Nederland-Gambia
Algemene kosten basis doelen
project Adams kids nursery
Kosten project ontbijt Adams kids
Kosten project ontbijt Sky blue
Kosten project ontbijt Cole academy
Kosten ontbijt project 2 scholen
Kosten ondersteuning Govi (2 jarenplan)
Kosten bouw medische post en Skillcenter

0,00
34,99
738,53
193,50
1419,50
3083,97
13.803,00
Kosten
4900,00

Totaal aan lasten

1200,00
1300,00
2100,00
9000,00
8500,00
46365,00

€ 92.941,84

Reserveringen voor 2017
Reserveringen t/m zomer 2018:
Algemene kosten voor doelstelling
Adams kids nursery 1500,00 Project ontbijt project
skillcenter&medische post
2500,00
Totaal aan reservering****

Som der lasten

2. Toelichting op staat van baten en lasten
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2000,00
4000,00 Project
€10000,00

€102.941,84

Liquide middelen

2017

2016

2015

2014

Op bank*

69.168,23

30.228,76

37.058,40

12.175,00

Donaties uit derden**
3.856,53
Inkomsten uit sponsorkinderen
1.419,50
Inkomsten uit stichtingen/fondsen/congregaties 28.292,00
Inkomsten donaties van bedrijven
750,00
Inkomsten Fundraising in Gambia
280,00
Inkomsten water project Burbage
0,103.766,26
Totaal
Kosten fondswerving
Bestuurskosten
1.270,37
Bankkosten
193,50
Totaal
1.463,87
Bestedingen/lasten
Betaling sponsorkinderen aan scholen
1419,50
Transport kosten
3083,97
Algemene kosten basis doelen
13.803,00
Kosten projecten
73.365,00

8.420,83
1.780,00
47.222,00
59.935,79
15.022,00

14.992,01
1.740,00
36.409,00
7.872,00
10.156,00
2.371,97
110.599,38

3.265,23
1.680,00
41.382,58
0,0,0,58.502,81

162.609,38
1.023,61
307,30
1.330,91

802,09
233,75
1.035,84

529,85
117,35
647,20

1780,00
1384,18
17.275,00
73.001,97

1.740,00
5.181,06
10.000,00
64.326,30

1.680,00
0,5120,21
13.997,00

Reservering
Nog in kas voor overige doelstellingen

10.000,00
63.150,00
500,00 ****

22.146,97

Saldo in Nederland op de bank 31-12-2017

10.500,00

Saldo in Gambia 31-12-2017

0,-

324,42

Note:
*Op bank: Dit bedrag stond nog op de bank op 31/12 voor lopende projecten en nieuw te realiseren projecten in 2017 **Inkomsten
donaties: We hebben besloten geen namen in het jaarverslag uit te dragen, omdat er meerdere
stichtingen/fondsen/kerken/congregaties/bedrijven/particulieren het verzoek hebben gedaan om anoniem en geen ruchtbaarheid te
willen geven de gegeven donaties, vandaar de solidariteit.
***Reservering t/m zomer 2018: Het gereserveerde bedrag van €10.000,00 is bedoeld voor de nog lopende projecten tot aan de zomer.
Zie de verslaggeving.
****Nog in Kas, dit is naast de reserveringen. Dit bedrag zal gebruikt worden voor een van de lopende of nieuwe doelen van 2017.

3. Balans
Activa

Passiva

Liquide middelen
Op bank

10.824,42

Totaal €10.824,42

Reservering projecten
10.000,00
In kas voor overige projecten
824,42
Totaal €10.824,42

De stichting heeft een positief saldo aan het eind van het jaar 2017 op de bankrekening van
€10.824,42, hiermee kunnen wij de projecten tot de zomer afronden en de vaste kosten van bestuur
bekostigen.
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Slotwoord
Een jaar start met plannen maken, hoe kunnen we verder, wat willen we nog…….dromen!
Na weer een jaar geweldige projecten te hebben kunnen voorzetten en nieuwe projecten
gerealiseerd te hebben en zelfs nieuw leven hebben kunnen geven is onze dank zeer groot!
Wij als stichting, Wij als liefhebbers van het land Gambia en wij als mensen kijken uit naar een nieuw
Gambia…een Gambia met kansen!
U als donateur, belangstellende, als vriend van de stichting in welke vorm dan ook, u bent een zeer
belangrijke schakel. Een schakel in ons doel om zoveel mogelijk kinderen in Gambia naar school te
laten gaan.
Wij hopen dat u ons blijft volgen in het komende nieuwe jaar en de kinderen in Gambia blijft
ondersteunen.

Elk kind heeft recht op educatie!

Contactgegevens Nederland

Contactgegevens Gambia

Stichting Gambia-Kids
Mcbridestraat 27
3902 KK Veenendaal

Jarmilla Kids Foundation (The Gambia)
Brusubi Phase 2-Plot 358
The Gambia

Telefoon:+31-(0)623561907
stichtinggambiakids@gmail.com

Telefoon:+220-3743588
Jarmillakidsfoundation@gmail.com

Bankrekeningnummer: NL60ABNA0476944503
Kvk nummer: 57414475
ANBI/RSIN nummer: 852569828 (registratieplaats: Nootdorp)
CBO number (Charitable based organisation The Gambia): 2014/C291 (Jarmilla Kids Foundation (The Gambia)

Jaarverslag 2017 Stichting Gambia-Kids 15

