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”
Jaarverslag augustus 2006/juli 2007
In ons vorig jaarverslag hebben we aangegeven dat we ingaande het schooljaar 2006/2007
zowel financieel als inhoudelijk per schooljaar zouden gaan rapporteren. Vorig jaar is dat nog
niet helemaal gelukt. In het jaarverslag dat in januari 2007 verscheen hebben we o.m. al
melding gemaakt van ons bezoek in november 2006 aan Gambia. We gingen daar toen heen
voor de gebruikelijke routine van bezoeken aan scholen, de bank en het ministerie van Social
Welfare.
Maar we hebben toen ook al bericht dat we naar Gambia gingen om de levensvatbaarheid van
een nieuw initiatief te onderzoeken, in de vorm van een kleinschalig en duurzaam
toerismeproject. Dat project in de vorm van de stichting “Insight the Gambia” is inmiddels in
het voorjaar 2007 - met ruime financiële ondersteuning van Plan Nederland - van start gegaan.
Aan het eind van dit jaarverslag is informatie opgenomen over het verloop van dit project in
het afgelopen half jaar. Voor informatie over de werkwerkwijze en informatie over de
partners met wie we samenwerken in dit project verwijzen wij naar de website:
www.insightthegambia.nl
Donateurs en financieel beleid
Ten opzichte van het vorig boekjaar hebben we zo’n ¼PHHUDDQGRQDWLHVRQWYDQJHQ
We zijn daar iedereen zeer dankbaar voor en hopen dat we ook voor het schooljaar 2007-2008
weer op zo’n brede financiële steun kunnen rekenen. Voor de financiële details verwijzen we
naar onze verkorte jaarrekening over het boekjaar 2006-2007. We hebben enige reserve
aangelegd voor toekomstige verplichtingen jegens onze studenten. We hebben immers de
verantwoordelijkheid genomen om hen drie jaar lang, de looptijd van hun opleiding, te
steunen.
Microfinanciering
Verder hebben we besloten om een bedrag van ¼WHEHVWHPPHQYRRU
microfinanciering. Het is de bedoeling dat leerlingen, die met onze financiële steun zijn
opgeleid, in staat worden gesteld om een eigen bedrijfje/activiteit te beginnen. In overleg met
de door ons gesponsorde scholen wordt hiervoor de komende maanden een plan uitgewerkt.
Het bestuur zal dit onderwerp met de scholen bespreken in februari 2008, als een delegatie
Gambia zal bezoeken. Het is wellicht niet nodig dit te melden, maar de kosten voor de
bezoeken aan Gambia worden niet door de stichting en dus niet door de donateurs gedragen.
De kosten worden door de bestuursleden zelf uit eigen middelen voldaan.
Aantal gesponsorde kinderen
In het schooljaar 2006-2007 hebben wij voor 54 kinderen hun schoolgeld kunnen betalen. Dat
betrof leerlingen die onderwijs volgden in een van onze drie Skill Centre’s. In het totaal 18
leerlingen haalden hun eindexamen. De overige leerlingen waren nog niet zo ver. Verder
betaalden we voor 6 kinderen, waarbij in het gezin sprake is van Aids-gerelateerde
problematiek, het schoolgeld. Vooralsnog hebben we dat eenmalig gedaan, maar we zijn in
overleg met vertegenwoordigers van het project (Jantienproject) en het ministerie van Social
Welfare om te kijken of en zo ja op welke wijze daar gevolg aan kan worden gegeven.
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Voor het schooljaar 2007-2008 is er ruimte om 64 te sponsoren leerlingen op een van onze
drie scholen. Dat betekent dat er bij het Sajuka Skill Centre in Barra op de Northbank en het
Sobeya Skill Training Centre in Serekunda ruimte is voor elk 23 leerlingen. Op het eveneens
in Serekunda gelegen President’s Award Scheme is ruimte voor 18 door ons gesponsorde
leerlingen. Naast die 64 leerlingen is er ruimte om de schoolgelden van de 6 al eerder
genoemde kinderen die betrokken zijn bij het aids-project te blijven sponsoren, en dat brengt
het aantal op 70.
Daarnaast is er financiële ruimte voor nog eens 10 extra leerlingen. Het bestuur is op zoek
naar een vierde school, die net als onze andere drie scholen actief is op het terrein van het
vakonderwijs. We zijn daarover in gesprek met het ministerie van Social Welfare en
vertegenwoordigers uit ons netwerk ter plaatse. Het bestuur hoopt hierover in februari 2008
ter plaatse goede afspraken te kunnen maken en als dat lukt zal het totaal aantal gesponsorde
kinderen op 80 uitkomen.
Vertegenwoordiging in Gambia
Vanaf de oprichting van onze stichting werden we in Gambia zelf ondersteund door Alhagy
(Aly) Fatty. In het voorjaar 2007 is Aly gestopt met dit werk. Wij betreuren dat zeer, want
Aly was voor ons een buitengewoon nuttige en aardige kracht, die de contacten met de
scholen en het ministerie voor ons onderhield. Met ingang van dit schooljaar zijn de
werkzaamheden van Aly overgenomen door Phoday Touray, die daarnaast ook werkzaam is
voor de stichting Insight the Gambia.
Insight The Gambia
Drie Nederlandse stichtingen, waaronder onze stichting, hebben het afgelopen jaar de nieuwe
stichting Insight the Gambia opgericht. Insight is een mini-reisorganisatie in Gambia, met een
Gambiaanse coördinator, met als doel om geïnteresseerde toeristen die in Gambia op vakantie
zijn, mee te nemen op een dagtrip naar de projecten van de deelnemende stichtingen. Insight
hoopt zo een brug te slaan tussen culturen, en natuurlijk om voor de drie deelnemende
stichtingen fondsen te werven. Insight wordt in deze opstartfase ondersteund door Plan
Nederland met een subsidie van EUR 5.000,=.
Er wordt samengewerkt met grote reisorganisaties die op Gambia vliegen: Go Best, Sunrise,
Travelpoort en dadelijk waarschijnlijk ook Arke/TUI. Deze samenwerking bestond tot nu toe
uit het meesturen van een folder bij de reisdocumenten en enige informatie ter plekke. Deze
samenwerking heeft helaas nog niet het gehoopte resultaat opgeleverd. Insight weet nog te
weinig door te dringen tot de toeristen en daarom zijn nog maar weinig tripjes gedaan. Wij
geloven nog steeds dat er behoefte bestaat aan ons reisaanbod, maar we zullen nog intensiever
met voornoemde organisaties moeten gaan samenwerken om bekend te worden bij de
toeristen. Daartoe zijn recent de eerste hoopvolle stappen gezet: onze coördinator mag zelf op
de welkomstmeetings van de reisorganisaties Insight presenteren.
De toeristen die tot nu toe met Insight in Gambia op stap zijn geweest, zijn in ieder geval erg
enthousiast: de eerste (bescheiden) donaties daaruit zijn inmiddels ontvangen
Amstelveen, november 2007
Diederike van Niftrik
Voorzitter
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