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JAARVERSLAG
2013-2014

STICHTING
THE GAMBIAN CHILDREN FIRST

Geachte donateur,
U ontvangt bij deze het jaarverslag en de verkorte jaarrekening over de periode
augustus 2013 t/m juli 2014 van de Stichting The Gambian Children First.
We steunden in het afgelopen schooljaar 2013-2014 in totaal 117 leerlingen (voor het
overgrote deel meisjes), verdeeld over 6 zogenaamde Skill Centers (scholen voor
lager beroepsonderwijs). In dat schooljaar hebben wij een school in het oostelijk
gelegen Basse aan “onze” scholen toegevoegd.
De totale schoolgelden voor het afgelopen schooljaar bedroegen € 15.542,41.
Van onze donateurs ontvingen we in 2013-2014 ruim € 14.529,19 waarvoor onze
hartelijke dank. Dit bedrag is echter inclusief een aantal bijzondere donaties, zodat
we helaas moeten constateren dat de reguliere en zo noodzakelijke donaties een
stukje teruggelopen zijn.
Daarbij komt dat wij in het schooljaar 2013-2014 geen opbrengsten uit de
Amsterdam-Dakar Challenge mochten ontvangen (vorig jaar circa € 12.000 !).
De organisatoren van deze Challenge besloten vanwege het tienjarig bestaan alle
opbrengsten aan te wenden voor solarprojecten.
Gelukkig zullen wij in het huidige schooljaar weer op opbrengsten uit die hoek mogen
rekenen. Duidelijk is dat we uw donatie ook voor dit lopende schooljaar opnieuw
hard nodig hebben. We kunnen niet buiten de brede steun van onze trouwe
donateurs. Ons project is concreet, kleinschalig en individugericht. Er blijft geen geld
aan strijkstokken hangen en we werken met deskundige relaties ter plaatse.
De gemiddelde kosten per leerling bedragen voor het schooljaar 2013-2014 circa
€ 140,- per leerling. Minder dan in de laatste jaren. Dit wordt mede veroorzaakt door
een gedaalde koers van de Gambiaanse munteenheid, de Dalasi. Het staat u
natuurlijk vrij om meer of minder te geven. Voor ons is elke bijdrage welkom.
Uw bijdrage kunt u storten op onze ING-rekening IBAN NL86 INGB 0005253350 of de
Rabobank, rekeningnummer IBAN NL72RABO 0343192713 t.n.v. Stichting
‘The Gambian Children First’ te Amsterdam.
De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI), hetgeen betekent dat uw gift (met inachtneming van de daartoe
geldende regels) aftrekbaar is voor de belasting (zie onze website).
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de
Stichting The Gambian Children First,
Ernst Faber
voorzitter

Algemeen beeld
In juli 2014 kwam het schooljaar 2013-2014 en daarmee ook ons boekjaar ten einde.
Dankzij financiële steun van onze donateurs konden we dit schooljaar voor 117
leerlingen het jaarlijkse lesgeld betalen.
Onze inkomsten zijn helaas dit boekjaar teruggelopen. Wij ontvingen geen geld van
teams die de Challenge Amsterdam-Dakar hebben volbracht. Vanwege het tienjarig
bestaan van die Challenge besloot de organisatie alle opbrengsten van verkochte
auto’s te besteden voor solarprojecten. Een prima doel, maar voor ons en “onze”
scholen minder prettig. We hebben mede daarom moeten besluiten voor het huidige
boekjaar minder leerlingen te sponsoren. Maar wij hebben goede hoop dat wij in dit
huidige boekjaar 2013-2014 weer opbrengsten van Amsterdam-Dakar zullen mogen
ontvangen, zodat wij weer kunnen groeien naar ten minste 100 leerlingen.
In februari zijn twee van onze
bestuursleden (als altijd op eigen kosten)
in Gambia geweest. Ze hebben de
scholen bezocht waar “onze” leerlingen
worden opgeleid. Dat is een jaarlijks
terugkomende bezigheid. We bespreken
de resultaten van het lopende schooljaar
en we maken afspraken over het aantal
te sponsoren leerlingen in het komend
schooljaar. Daarbij is de wijze waarop de
school de selectie van “onze leerlingen” doet elk jaar weer een uitdrukkelijk
onderwerp van gesprek. Wij willen dat met ons/uw geld echt de allerarmsten
ondersteund worden. Dat vereist een scherpe selectie. Verder bespreken we steeds
nadrukkelijker met de scholen in hoeverre hun oud-leerlingen succesvol zijn op de
arbeidsmarkt. In dat verband hebben we wederom een gesprek gehad met de
National Training Authority (NTA), de schoolinspectie. Deze organisatie ontwikkelt en
handhaaft een kwaliteitskader voor diverse vormen van beroepsonderwijs,
waaronder de door ons gesteunde Skill Centers. De NTA heeft ook zicht op hoe de
verschillende scholen presteren en in hoeverre leerlingen met hun opleiding aan de
slag kunnen. Overeengekomen is dat onze stichting en de NTA steeds nauw zullen
samenwerken.
Wij laten ons in Gambia al enkele jaren steunen door een lokale manager,
Phoday Touray. Hij onderhoudt de regelmatige contacten met de scholen en
begeleidt ons tijdens onze jaarlijkse bezoeken. Hij rapporteert regelmatig over zijn
ervaringen en mede aan de hand van zijn rapportages kunnen wij over de zes scholen
die wij momenteel steunen de volgende informatie geven.

In gesprek met de National Training Authority (NTA)
Gambia kent sinds enkele jaren de “National Training
Authority”. Een aan de overheid gelieerde organisatie die
inspecties uitvoert op het gebied van kwaliteit van het
onderwijs en op die van de leerkrachten.
http://www.nta.gm/
Bij het jaarlijkse bezoek in februari van 2014, is er ook een afspraak gemaakt met de
heren Edrissa Coley (general director) en Almamy Kinteh (assistent director Quality
Assurance). Aan de NTA is naar de bevindingen gevraagd van de zes scholen die door
de stichting worden gesponsord. Er werd aangegeven dat alle scholen een vergunning
hebben en dat elke school, op zijn eigen wijze en op zijn eigen niveau, goed presteert.
Een uitzondering echter is Sajuka. Deze school heeft nog altijd geen vergunning.
De TGCF-scholen verstrekken de NTA jaarlijks een financiële rapportage.
Om de kwaliteit op de scholen (ook Skill Centers genoemd) te verbeteren streeft de
NTA ernaar om tot een gestandaardiseerd curriculum te komen. Uiteraard passend
bij het niveau van de school. Dit is geen eenvoudige opgave. De scholen hebben
veelal een eigen programma en zijn nog niet overtuigd van de voordelen die de
aanpak van de NTA met zich mee kan brengen.
De NTA houdt zich ook bezig met het creëren van stageplaatsen (attachements) bij
diverse bedrijven. Werkgevers zijn nog niet vertrouwd met stagiaires en zien op dit
moment nog niet welke voordelen het kan opleveren. Om te bevorderen dat
bedrijven stageplaatsen toelaten, heeft de NTA het afgelopen jaar een “Award”
toegekend aan een bedrijf dat ervaring heeft opgedaan met de studenten in
opleiding.
Tot besluit van het gesprek is overeengekomen dat er een “Memorandum of
Understanding” opgesteld gaat worden, tussen de NTA en de Stichting Gambian
Children First. Beide partijen zien dit als een positieve ontwikkeling!

Basse Skill Training Centre

Deze school, gelegen in het oosten van het
land (Upper River Region), is een snelgroeiende en goed georganiseerde school
die o.a. opleidingen heeft op het gebied van
ICT, houtbewerking & secretarieel werk.
De lengte van de opleidingen varieert van zes maanden tot twee jaar. Vanuit de
Spaanse overheid ontvangt de school ook geld waarmee niet alleen het schoolgeld
van studenten wordt betaald, maar waarmee ook veel praktische materialen kunnen
worden aangeschaft. De Stichting (TGCF) heeft dit schooljaar voor 10 van de in totaal
132 aantal studenten het schoolgeld betaald. De school heeft een NTA-vergunning
net als alle docenten (geldig tot mei 2016).
President International Award (PIA)
Deze school heeft een uitdagend programma voor de
studenten. Zij werken met goed opgeleide docenten.
De NTA-vergunning is geregeld tot en met de herfst
van dit jaar. Voor een verlenging van de vergunning
wordt gezorgd. De opleidingen die gegeven worden
variëren van huishoudelijk werk tot automonteur.
De schoolleiding tracht de studenten, na het behalen
van het diploma, te begeleiden in het vinden van werk.
PIA is voornemens om een fonds te creëren waarmee het voor studenten mogelijk
wordt om met een kleine lening een bedrijfje van de grond te krijgen. TGCF heeft dit
schooljaar voor 18 van de in totaal 400-500 leerlingen het schoolgeld kunnen betalen.
De school staat onder de leiding van mr. Hussein Drammeh.
Sajuka Skill Centre
Deze school is gelegen aan de noordkant van de rivier, een afgelegen en arm gebied.
De school biedt de allerarmste jongens en meisjes een kans om naar school te gaan.
De stichting heeft dit schooljaar 11 van de in totaal 13 leerlingen gesponsord. Omdat
het beleid van de stichting erop gericht is om een school niet teveel afhankelijk te
laten zijn van één geldschieter, is bij de leiding van de school duidelijk gemaakt dat
TGCF niet meer dan 25% van het totaal aantal leerlingen zal financieren. Daarnaast is
de eis gesteld dat de school via de NTA een vergunning dient te verkrijgen. Wanneer
dit niet geregeld is voor schooljaar 2015-2016, zal de stichting de relatie beëindigen.
Uiteraard beseft de stichting dat deze uitkomst uiterst onwenselijk is voor de
kinderen. De directeur van de school, de heer Jobarteh geeft aan dat hij hard werkt
om aan de gestelde voorwaarden te kunnen voldoen. Overigens maken wij ons met
de NTA zorgen over de kwaliteit van het onderwijs van Sajuka.

Simma Vocational Training Institute & Women Resource Center
De Simmaschool wordt geleid door mr. Saikou Jarjou en is
gelegen in de wijk Bundung, een dichtbevolkt gedeelte
van de stad Serrekunda. TGCF sponsort een groep van 29
studenten van het totale aantal van 125. Deze school
heeft in de omgeving een goede reputatie. Veel studenten
slagen erin om een goede baan te vinden na het behalen
van hun diploma. Het is voor de school wel moeilijk om
stageplekken te vinden.
Ook deze school werkt met een NTA-vergunning. Deze zal
in 2015 geprolongeerd worden. De NTA heeft aangegeven
de opleidingen aan Skill Centers te willen oprekken naar 4
jaar (nu nog 3 jaar) en de scholen vaker te bezoeken om te kunnen controleren op
kwaliteit. Dit heeft echter tot gevolg dat de scholen hiervoor een bijdrage moeten
betalen. Simma ontvangt ook financiële ondersteuning vanuit Denemarken (via de
voormalige directeur mr. Ousainou Jobarteh).
Sobeya Skill Training Centre
Deze school, onder leiding van mevr. Binta Sidibeh en
voortgekomen uit “the Association for Promoting Girls &
Women’s advancement” (APGWA), heeft als doel om jonge
vrouwen bewust te maken van hun rechten en ze door middel
van een beroepsopleiding economisch zelfstandig te maken.
Sobeya wordt ook getoetst door de NTA. De school is dit jaar
ook gestart met naailessen en catering. Naar verwachting zal dit
de kans op een baan vergroten. 80% van de afgestudeerde
leerlingen vindt met succes een baan of start een eigen bedrijfje.
Sobeya blijft contacten onderhouden met de oud-leerlingen
d.m.v. een Alumni-vereniging om te kunnen volgen hoe het hen vergaat. TGCF heeft
in dit schooljaar 30 van de in totaal 150 leerlingen gesponsord.
Taku Legaye
Deze school biedt opleidingen aan op het gebied van hotelmanagement & catering en
secretariële werkzaamheden. In schooljaar 2013-2014 heeft de school hard gewerkt
aan kwaliteitsverbetering. Zij hebben daartoe, in nauwe samenwerking met de NTA
het team verder geschoold en het beleid en de regels van de school aangescherpt.
Daarnaast zijn zij een samenwerkingsverband aangegaan met het prestigieuze hotel
Coco Ocean en het Baobab Resort. Studenten kunnen in deze hotels stage lopen.
De stichting heeft in dit schooljaar 18 van de totaal 240 leerlingen gesponsord.
Tijdens het bezoek aan de school heeft het bestuur van de stichting kunnen
vaststellen dat de school, onder leiding van Momodou Jagne, een goede ontwikkeling
doormaakt. De school heeft behoefte aan een betere stroomvoorziening en wil daartoe een solarsysteem aanschaffen.
Er is aan de stichting een voorstel gedaan om te komen tot
financiële ondersteuning. De stichting ondersteunt in principe
deze vorm van sponsoring niet, maar wil met hen op zoek gaan
naar geld om de school te helpen deze zonnepanelen aan te
kunnen schaffen. Er zijn inmiddels contacten gelegd met de
Gambiaanse organisatie die de opbrengsten van de AmsterdamDakar Challenge ten behoeve van solarprojecten beheert.

Balans van de St. The Gambian Children First 31 juli 2014
ACTIVA
Studielening Phoday Touray (GMD 23.000)
Vastgoed
Liquide Middelen
TOTAAL
PASSIVA
Kapitaal
Schulden korte termijn
(laatste 20% scholen '13-'14) & website
Schulden lange termijn
(reservefonds teruglopende inkomsten)
Fonds Westeinde microkredieten
Reserve voor mogelijke negatieve
verkoopopbrengst vastgoed
Fonds Driessen
TOTAAL

31 juli 2014

31 juli 2013

€ 483,00
€ 5.000,00
€ 11.975,38
€ 17.458,38

€ 483,00
€ 5.000,00
€ 19.426,06
€ 24.909,06

€ 545,30

€ 1.003,39

€ 2.913,08

€ 2.739,00

€ 9.000,00

€ 12.000,00

€ 0,00

€ 2.500,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 0,00
€ 17.458,38

€ 1.666,67
€ 24.909,06

Resultatenrekening St. The Gambian Children First 01-08-‘13 tot en met 31-07-2014
ONTVANGSTEN

Ontvangen donaties
Bijzondere baten
(donaties met bestemming)
rente
Vrijval MICROFINANCIERING
(Fonds Westeinde)
TOTAAL
UITGAVEN
Productiekosten (mailing en porti)
Bankkosten
Honorarium en kosten Phoday Touray
Bijdrage aan huur Phoday Touray
Kosten onderzoek 6e school
Overige kosten
Website
Bijzondere projecten t.l.v.
bijzondere baten
Evenement Gambia
Onderwijskosten 2013-2014
TOTAAL
RESULTAAT

2013-2014
2013-2014
Resultaat '13-'14 Begroot '13-'14
€ 14.529,19
€ 15.000,00

2013-2014
Verschil
€ -470,81

2012-2013
Resultaat
€ 20.090,12

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.540,50

€ 88,66

€ 150,00

€ -61,34

€ 151,82

€ 2.500,00

€ 0,00

€ 2.500,00

€ 0,00

€ 17.117,85

€ 15.150,00

€ 1.967,85

€ 21.782,44

€ 361,70
€ 283,39
€ 600,00
€ 250,00
€ 0,00
€ 113,00
€ 78,65

€ 200,00
€ 300,00
€ 660,00
€ 275,00
€ 0,00
€ 150,00
€ 400,00

€ 161,70
€ -16,61
€ -60,00
€ -25,00
€ 0,00
€ -37,00
€ -321,35

€ 376,68
€ 420,55
€ 580,00
€ 275,00
€ 896,88
€ 323,50
€ 721,25

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.700,36

€ 0,00
€ 15.542,41
€ 17.229,15

€ 0,00
€ 15.000,00
€ 16.985,00

€ 0,00
€ 542,41
€ 244,15

€ 496,43
€ 16.833,50
€ 24.624,15

€ -111,30

€ -1.835,00

€ 1.723,70

€ -2.841,71

Het jaarverslag met betrekking tot de scholen, is mede geschreven door onze
contactpersoon in The Gambia, mr. Phoday S. Touray en is voor u samengevat en
aangevuld met de ervaringen van het scholenbezoek door het bestuur in februari
2014. Zijn volledige rapport treft u aan op onze website.

Samenstelling bestuur 2013-2014
Voorzitter
Secretaris
Secretaris
Penningmeester
Contactpersoon scholen
Contactpersoon scholen

Ernst Faber
Annemarie Aalders (tot 29-11-2013)
Warden van der Woude (vanaf 30-11-2013)
Caroline Schaap
Marijke Schrier (tot 29-11-2013)
Nella Heijnen-van der Laan (vanaf 17-04-2014)

Annemarie Aalders en Marijke Schrier hebben in november 2013 het bestuur verlaten.
Nella Heijnen-van der Laan is nu het bestuur komen versterken. Zij heeft een grote band met
Gambia en is zelf al ruim 13 jaar werkzaam in het onderwijs.

Blijft u ons steunen?
Wij kunnen niet zonder uw hulp!
Stichting The Gambian Children First
Nicolaas Witsenkade 15-huis
Bankrekeningen
1017 ZS Amsterdam
NL86 INGB 0005253350
info@gambianchildren.nl
NL72 RABO 0343192713
www.gambianchildren.nl
Het drukwerk is gesponsord door het St. Michaël College te Zaandam, www.stmichaelcollege.nl

