Jaarverslag
augustus 2007 / juli 2008
Algemeen beeld
We rapporteren zowel inhoudelijk als financieel per schooljaar. Het nieuwe schooljaar is ook
in Gambia in september weer gestart, dus tijd voor een verslag. We hebben opnieuw een
redelijk goed jaar achter de rug. Het aantal gesponsorde leerlingen nam met 23 toe en
bedroeg in het totaal 77 leerlingen. De donaties bleven, dankzij enkele eenmalige grote
giften, op peil. In februari 2008 is een delegatie uit ons bestuur opnieuw in Gambia geweest.
Tijdens dat bezoek, waarin net als altijd weer talloze praktische zaken werden geregeld, is
contact gelegd met twee nieuwe scholen. Met die beide scholen zijn afspraken gemaakt om
per school 10 kinderen te gaan sponsoren, met ingang van het schooljaar 2008/2009.
Het aantal kinderen waarvoor wij dit schooljaar het schoolgeld betalen nadert daarmee de
honderd en daarmee bereiken we voorlopig ook het doel wat wij ons een jaar of drie geleden
gesteld hadden. Het wordt spannend of we dit op termijn ook werkelijk zullen kunnen
waarmaken en dus volhouden. De donaties zullen dan in elk geval structureel met zo’n 35%
moeten gaan toenemen.
De scholen
Tot nu toe hadden we met drie scholen/skillcenters een structurele relatie om een aantal van
hun leerlingen te sponsoren. Dat worden er met ingang van dit schooljaar vijf. Per school
geven we hieronder even kort de belangrijkste kenmerken en het aantal leerlingen dat we in
het in het schooljaar 2008/2009 sponsoren:
 Presidents Award Scheme in Bakau. De school biedt driejarige vakopleidingen voor o.m.
secretaresse, naaister, boekhouder, automonteur, timmerman en elektriciën. Het is een
grote, goed geoutilleerde school met een prettige sfeer. De school beschikt over een
conferentieruimte waar organisaties en bedrijven gebruik van kunnen maken. De catering
wordt verzorgd door de studenten. Zij beheren ook een eigen restaurant en een klein
hotel. Voor het schooljaar 2008/2009 betalen we voor 18 leerlingen het schoolgeld.
 Sobeya Skills Training Centre, in Serekunda. Een vakschool voor uitsluitend meisjes.
Naast de opleiding tot naaister of secretaresse/administratief medewerkster, besteedt de
school veel aandacht aan de emancipatie van de leerlingen. Men geeft o.a. seksuele
voorlichting en wijst leerlingen op de gevaren van HIV en Aids. Aan de school is een
kleuterschool verbonden, waar jonge moeders die een opleiding volgen hun kinderen
kunnen brengen. Nadat leerlingen de school verlaten hebben, houdt de school actief
contact met hen en helpt zonodig met het opzetten van eigen bedrijfjes. Voor het
schooljaar 2008/2009 betalen we voor 28 leerlingen het schoolgeld.
 Sajuka Skill Centre, gelegen in Barra op de North Bank. De school biedt vakonderwijs
aan jongens en meisjes en leidt op tot o.a. naaister en timmerman. Veel ouders in dit
naar verhouding arme gebied zijn niet in staat om het schoolgeld te betalen. Voor het
schooljaar 2007/2008 betalen we het lesgeld voor 23 leerlingen. De sociale
betrokkenheid van de school is groot. Men volgt de leerlingen na het verlaten van de
school en probeert ze te helpen bij het opzetten van bedrijfjes en het regelen van kleine
leningen.
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Simma Vocational Training Institute & Women’s Resource Centre. Is een van de nieuwe
scholen. De school ligt in Serekunda, maar heeft veel leerlingen uit de buitengebieden
van deze stad en richt zich uitsluitend op meisjes. Men kent twee niveaus, prevocational
en vocational, die elk twee jaar duren. Voor het schooljaar 2008/2009 gaan wij voor 10
leerlingen, op het niveau prevocational het schoolgeld betalen. Dit niveau leidt op tot
zeepmaken, naaister, tuinonderhoud.
Sohm Village Skills Centre. Dit is ook een van de nieuwe scholen, gelegen in Sohm, ca.
50 km. ten zuidoosten van de hoofdstad Banjul. Deze betrekkelijk kleine school, die
gesticht is met hulp van een Engelse organisatie uit Jersey, biedt een tweejarige
opleiding voor jongens en meisjes. Voor de jongens gaat het om metaalbewerking en
timmerman. De meisjes volgen een opleiding Homemanagement waarbij ze o.a. leren
naaien en koken. Voor het schooljaar 2008/2009 betalen we voor 10 leerlingen het
lesgeld.
GTTI: dit is een technische hoge school. We betalen daar sinds vorig jaar het schoolgeld
voor 2 leerlingen. Eén daarvan is Ousman Bah, bijgenaamd : ‘the Aeroplane Boy’. Deze
jongen maakt van lege blikken prachtige vliegtuigjes, helikopters en motorfietsen die hij
op het strand verkoopt aan toeristen. Uit de opbrengst onderhoudt hij zijn familie en
voorziet hij in zijn eigen levensonderhoud. Een uitermate begaafde jongen, die het
verdient een goede opleiding te volgen.
Overige leerlingen: verder betalen we nog het schoolgeld voor 1 individuele leerling en 6
leerlingen uit het zgn. Jantienproject, dat gezinnen ondersteunt met HIV/Aidsgerelateerde problematiek

Donateurs en financieel beleid
Aan donaties ontvingen we, mede dankzij twee buitengewone giften, het afgelopen
schooljaar bijna € 10.000,-- . Dit bedrag was, op een paar honderd euro na, net voldoende
om de onderwijskosten te dekken, maar niet voldoende om ook nog de overige kosten te
dekken. We hebben het boekjaar afgesloten met een negatief resultaat van € 1.500,-- dat we
opvangen binnen onze reserve. Voor de details verwijzen wij naar de jaarrekening. Voor het
komende schooljaar, waarin het aantal te sponsoren leerlingen stijgt van 77 naar 98
leerlingen, vertoont de begroting vooralsnog een tekort van bijna € 5.500,--. In noodgeval
kunnen we dit opvangen binnen onze reserve, maar dat is natuurlijk geen structurele
oplossing. Het gaat immers om leerlingen die voor het merendeel een driejarig traject volgen.
Per jaar kosten 100 leerlingen ca. € 13.500,--, dus over een periode van 3 jaar ca € 40.000,-Daarnaast is er nog ca € 1.500,-- nodig voor overige kosten. De donaties bedragen op dit
moment zo’n € 9.000,-- per jaar.
We gaan de komende tijd hard op zoek naar nieuwe donateurs en blijven daarnaast een
dringend beroep doen op de bijna 85 donateurs, die onze stichting al vaak jaren achtereen
steunen.
Microfinanciering
In het vorige jaarverslag hebben we aangekondigd dat we € 4.000,-- gingen bestemmen voor
microfinanciering, ten behoeve van leerlingen die met onze steun zijn opgeleid. Het
afgelopen schooljaar hebben we aan 3 oud-leerlingen van Sajuka een renteloos microkrediet
van telkens €.500,-- verschaft, terug te betalen in twee jaar. Zij zijn met die lening een eigen
kledingatelier en - winkel gestart en worden en intensief begeleid en gevolgd door Sajuka,
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hun oude school. In het totaal is daar dus € 1.500,-- mee gemoeid. Voor de in ons fonds nog
resterende €2.500,-- verwachten we de komende maanden concrete voorstellen te zullen
ontvangen.
Vertegenwoordiging in Gambia
Vorig jaar hebben we gemeld dat we met ingang van het schooljaar 2007/2008 Phoday
Touray zou gaan optreden als onze verbindingsman ter plaatse. Phoday verricht ook
werkzaamheden voor de Stichting Insight the Gambia, waaraan we sinds ruim een jaar nauw
gelieerd zijn. Phoday is een betrouwbare, goed opgeleide en kundige medewerker, die onze
belangen goed behartigt. Hij onderhoudt de contacten met de scholen, checkt voor ons de
leerlingengegevens en de behaalde schoolresultaten. Verder is hij actief rond de inzet van
ons microkrediet en ziet hij toe op het nakomen van de met de ontvanger gemaakte
afspraken. Hij bereidt daarnaast ook het programma voor ons jaarlijks bezoek aan Gambia
voor, waardoor wij in betrekkelijk korte tijd ons toenemende aantal afspraken en zaken
kunnen afwikkelen. Hoewel onze contacten met de scholen zeer goed zijn en de contacten
via de mail goed en ook snel verlopen is zo’n verbindingsman, die regelmatig toeziet op de
gang van zaken ter plekke, onontbeerlijk. Het betekent wel dat daar kosten mee gemoeid
zijn, die wij dekken uit de donaties. Voor het schooljaar 2008/2009 hebben we hiervoor
€. 600,-- begroot.
Bestuurssamenstelling
Met ingang van 1 oktober dit jaar is Juul van Ogtrop toegetreden tot ons bestuur. Juul heeft
veel ervaring in de beleidsadvisering en opleiding in de non-profitsector, m.n. in de
zorg/dienstverlening. Zij werkt als zelfstandig ondernemer. Voor het overige blijft ons bestuur
ongewijzigd: Diederike van Niftrik (voorzitter), Ernst Faber (penningmeester), Dus Fabius
(secretaris), Erik Jan Verhulst (lid, tevens voorzitter stichting Insight the Gambia)
Insight the Gambia
Na een aarzelend begin waarin helaas sprake was van enige tegenwerking van lokale
reisleiders van reisorganisaties, is vanaf maart 2008 (na het bezoek van onze
bestuursdelegatie) de zaak veel beter gaan lopen en bedruipt “Insight” (na een startsubsidie
van Plan Nederland) zich nu zelf uit de opbrengsten (waaronder ook spontane donaties) .
Dat wil zeggen dat Phoday er een inkomen uit haalt en dat een chauffeur er een deel van
zijn inkomen uit weet te halen. Wekelijks worden in kleine groepjes toeristen in de
gelegenheid gesteld op een intensieve manier verschillende projecten (ziekenhuis, scholen,
tuinen) te bezoeken De toeristen zijn er buitengewoon enthousiast over.
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