S t i c h t i n g “T h e G a m b i a n C h i l d r e n F i r s t”
J a a r v e r s l a g 2006
Sinds het schooljaar 2005/2006 loopt ons boekjaar van 1 augustus t/m 31 juli. Het is onze bedoeling
om ons jaarverslag in de toekomst meer synchroon te laten lopen met dit ‘gebroken boekjaar’. Voor
2006 is dat nog niet gelukt.
We hebben in 2006 een goed jaar achter de rug. Meer donateurs, meer leerlingen gesponsord, twee
keer op bezoek geweest in Gambia en een nieuwe stichting in oprichting.
Meer donateurs
In maart 2006 schreven de nieuwe bestuurleden Ernst Faber en Dus Fabius hun vrienden en kennissen
aan met de vraag of zij bereid waren het werk van onze stichting financieel te ondersteunen. Dit heeft
een behoorlijk aantal nieuwe donateurs opgeleverd en ten opzichte van het schooljaar 2005/2006
geleid tot meer dan een verdubbeling van de post donaties. Wij zijn een ieder die het werk van onze
stichting steunt zeer dankbaar en erkentelijk.
Meer leerlingen gesponsord
Die ruimere financiële armslag stelt ons in staat om meer in kinderen te sponsoren. In het schooljaar
2005/2006 bedroeg het totaal aantal gesponsorde leerlingen 46. Voor het lopend schooljaar 2006/2007
bedraagt het aantal door onze stichting gesponsorde kinderen 55, waarvan 48 een driejarige
vakopleiding volgen op een van ‘onze’ drie scholen. Daarnaast betalen we voor zes kinderen van het
zgn. ‘Jantien Aidsproject’ het schoolgeld. Het “Jantien Aidsproject” zorgt ervoor dat door Aids
getroffen gezinnen maandelijks voedselpakketten krijgen. Er is echter geld nodig om kinderen uit deze
gezinnen naar school te laten gaan. Het gaat om kinderen, die op het lager onderwijs zitten. Tenslotte
betalen we voor twee individuele gevallen, waarvan de situatie zo schrijnend was dat wij besloten
hebben ook voor hen het schoolgeld te betalen.
Bezoek Gambia, januari 2006
In 2006 heeft een delegatie van ons bestuur twee keer een bezoek gebracht aan Gambia. Het eerste
bezoek vond plaats in januari 2006. We bezochten, vergezeld door onze vertegenwoordiger in
Gambia, Alhagy Fatty, onze drie scholen: Skills Training Centre van het Presidents’ Award Scheme in
Serekunda, het Sobeya Skills Training Centre (uitsluitend voor meisjes) ook in Serekunda en Sajuka
Skills Training Centre in Barra op de North Bank.
De contacten met de scholen waren hartverwarmend en inspirerend. Je ziet concreet waarvoor we
allemaal het doen. Verder werd gesproken met Fanta Sisay, directeur van het ministerie van Social
Welfare in Banjul. Daarnaast nog de zo langzamerhand gebruikelijke contacten met de bank om
allerlei onvolkomenheden in het onderlinge betalingsverkeer recht te zetten. Simpele bankzaken die bij
ons al jaren gemeengoed zijn, moet men in Gambia niet verwachten. Maar het wordt wel zo
langzamerhand wel beter. Emailverkeer verloopt inmiddels goed, ook met onze scholen. Er is zelfs
onlangs een vorm van internetbankieren gestart.
Groentetuin in Bankang
In januari brachten we ook een bezoek aan een groentetuin in het dorp Bankang op de North Bank, Dat
is het geboortedorp van Alhagy Fatty. In het dorp is een groentetuin, waarvan de waterput in onbruik
was geraakt. Vrouwen in het dorp wilden deze verwaarloosde groentetuin weer in gebruik nemen,
zodat ze groente kunnen verbouwen voor hun gezinnen. Inmiddels hebben we voor de bouw van een
nieuwe put een gift ontvangen van Ruth van der Hilst uit den Ilp. Zij en haar man hebben, een
prachtige tuin. Elk jaar reizen zij naar Afrika om beelden en andere kunstvoorwerpen te kopen, die in
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hun tuin worden opgesteld. In het voorjaar wordt de tuin opengesteld voor publieke bezichtiging. Er is
dan ook de mogelijkheid om kunstvoorwerpen te kopen. De netto-opbrengst is bestemd voor goede
doelen in Afrika. Dit jaar dus ook voor de groentetuin in Bankang. In het najaar 2006 is men begonnen
aan het graven van de put.
Bezoek Gambia, november 2006, een nieuw initiatief
In november 2006 gingen we voor de tweede keer naar Gambia. Naast de inmiddels gebruikelijke
routine van bezoeken aan de scholen, de bank en het ministerie, gingen we om een basis te leggen
voor een nieuw project. Het gaat om een kleinschalig en duurzaam toerismeproject. Het denken over
een dergelijk project is in het voorjaar 2006 ontstaan. Onze stichting kwam in contact met Erik Jan
Verhulst.
Hij was eind 2005 met zijn gezin in Gambia geweest. Naar aanleiding van zijn ervaringen met de
toeristenindustrie schreef hij een plan “Creating Sponsors at Tourist Destinations” met als doel om
toeristen in contact te brengen met bestaande hulpverleningsprojecten. Kleinschalig: kleine groepjes
met goede begeleiding en concrete informatie en hopelijk een goede mogelijkheid om nieuwe
sponsors te werven.
Wij waren direct enthousiast en zijn samen met Erik Jan Verhulst aan de slag gegaan. Rond de
zomervakantie hebben we over het voorstel gesproken met de consul voor The Gambia, de heer Bert
Plusquin en de heer Teus Kamphorst (professor in Wageningen in Leisure, Tourism & Environment),
die beiden betrokken zijn bij plannen van de Gambiaanse regering om de toeristensector te verbeteren
en hoogwaardiger te maken.
Het bezoek in november was er vooral op gericht om het ‘toeristen plan’ van de grond te krijgen. Ter
plekke hebben we, op zoek naar locale partners, overleg gevoerd met vertegenwoordigers van een
aantal andere in Gambia werkzame stichtingen. Vooralsnog zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt
met twee Nederlands/Gambiaanse stichtingen: stichting ‘Tumani Tenda”, die zich inzet voor o.a.
scholing en tuinbouw. en stichting “Care Foundation the Gambia” die werkzaam is op het terrein van
de gezondheidszorg. Het is de bedoeling dat in de komende tijd nog contacten worden gelegd met een
of twee andere stichtingen. Uiteindelijk streven we naar een samenwerkingsverband met vier a vijf
stichtingen. Een nieuwe Gambiaanse stichting met de naam “Insight The Gambia” is in oprichting. We
verwachten dat de werkzaamheden van de stichting in de loop van het eerste half jaar 2007 van start
zullen gaan. De opbrengsten van de nieuwe stichting zullen worden verdeeld onder de deelnemende
stichtingen.
Uitbreiding bestuur
Erik Jan Verhulst is inmiddels in december 2006 toegetreden tot ons bestuur. Wij beschouwen dat als
een zeer waardevolle aanvulling!
Hij zal als afgevaardigde van ons bestuur, voorzitter worden van de stichting “Insight The Gambia”.
Al met al een vruchtbaar jaar met meer donateurs, meer gesponsorde leerlingen en een kansrijk nieuw
initiatief in de steigers.
Amstelveen, 10 januari 2007
Namens het bestuur
Diederike van Niftrik
voorzitter
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