Stichting the Gambian Children First: Jaarverslag augustus 2009/juli 2010
Algemeen beeld
Zoals gewoonlijk brengen wij aan het eind van het schooljaar een kort inhoudelijk jaarverslag
en een financieel verslag uit. In juli 2010 is het Gambiaanse schooljaar afgesloten. Onze
leerlingen, die hun opleiding nog niet hebben afgerond zijn inmiddels aan het nieuwe
schooljaar begonnen. Daarnaast is ook een groep nieuwe leerlingen van start gegaan met
hun meerjarige opleiding. Dankzij de financiële steun van vele donateurs hebben we het
afgelopen schooljaar voor bijna 100 leerlingen het lesgeld kunnen betalen. Dat lag vorig
schooljaar wat hoger, maar het Skillcentre in Sohm is helaas gestopt met de opleiding. De
structurele donaties zijn goed op peil gebleven. We zijn daar zeer verheugd over, want vorig
schooljaar was er een daling zichtbaar. Gelukkig is dit geen trend geworden en hebben wij
ondanks de financiële crisis voldoende donaties ontvangen van oude en nieuwe donateurs.
Gambia zelf is zwaar getroffen door de crisis. Schoolgeld is vaak het eerste waarop ouders
bezuinigen, als het gezinsinkomen daalt en er onvoldoende geld is voor eten en huisvesting.
We blijven, in deze voor Gambia moeilijke tijden, een dringend beroep op onze donateurs
doen om hun bijdrage te continueren. Met elkaar zorgen wij ervoor dat jonge mensen, meest
meiden, een kans op een betere toekomst krijgen.
De scholen
In het schooljaar 2009/2010 hadden we met vier scholen/skillcenters een structurele relatie
om een aantal van hun leerlingen te sponsoren. Dat waren er aanvankelijk vijf, maar zoals
hierboven al gemeld, heeft het Sohm Village Skills Centre in het begin van het schooljaar
moeten besluiten tot het stopzetten van de opleiding. Dat heeft alles te maken met het feit
dat de Gambiaanse overheid geen skillcentres financiert. Als er dan onvoldoende leerlingen
zijn die het lesgeld kunnen betalen, moet zo’n school stoppen. Wij betaalden in Sohm in het
schooljaar 2008/2009 voor 10 leerlingen het lesgeld.
Per school geven we hieronder nog weer even kort de belangrijkste kenmerken en het aantal
leerlingen dat we in het schooljaar 2010/2011 zullen sponsoren:


Presidents Award Scheme in Bakau. De school biedt driejarige vakopleidingen voor o.m.
secretaresse, naaister, boekhouder, automonteur, timmerman en elektricien. Het is een
grote, eenvoudig 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 2009/2010 betaalden we voor 18 leerlingen het
schoolgeld. Voor het nieuwe schooljaar blijft dat aantal gelijk



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. 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 2009/2010 betaalden we voor 28 leerlingen het schoolgeld. Voor het nieuwe
schooljaar blijft dit aantal gelijk.



Sajuka Skill Centre, gelegen in Barra op de North Bank, een relatief arm gebied. De
school biedt vakonderwijs aan jongens en meisjes en leidt o.a. op tot naaister en
timmerman. 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
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regelen van kleine leningen. Voor het schooljaar 2009/2010 betaalden we het lesgeld
voor 20 leerlingen. Voor het nieuwe schooljaar blijft dat aantal gelijk.


Simma Vocational Training Institute & Women’s Resource Centre. 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 2009/2010 betaalden wij (mede d.m.v. een drie jaar
durende donatie voor ca.18 leerlingen van het St. Michael College in Zaanstad) het
schoolgeld voor 28 leerlingen, op het niveau prevocational. Men leert er zeep maken,
tuinonderhoud, en kleren maken. In het schooljaar 2010/2011 kunnen we, mede dankzij
een grote donatie van de stichting Westeinde, op deze school voor 48 meisjes het
schoolgeld betalen.



Overige leerlingen: de afgelopen jaren betaalden wij ook het lesgeld van een beperkt
aantal individuele leerlingen. In het schooljaar 209/2010 waren dit er nog drie. M.i.v. het
nieuwe schooljaar hebben wij op dit punt waarschijnlijk geen verplichtingen meer. Verder
betaalden we de afgelopen twee jaar een gering bedrag aan schoolgeld voor zes
basisschoolleerlingen uit het zgn. Jantienproject, dat gezinnen ondersteunt met HIV/Aidsgerelateerde problematiek. Voor het schooljaar 2009/2010 hadden we hier opnieuw een
bedrag voor begroot. Ondanks herhaald verzoek van onze kant heeft het betreffende
ministerie in Gambia geen aanvraag bij ons ingediend.

•

Basse: het afgelopen schooljaar hebben we een eerste contact gelegd met een
skillcentre in Basse. Basse ligt meer landinwaarts in een zeer arme regio. We
onderzoeken de mogelijkheid voor sponsoring van lesgeld. Van belang is dat de school
voldoet aan onze basiseisen en we er tevens op kunnen vertrouwen dat onze middelen
worden ingezet voor talentvolle leerlingen, die anders, bij gebrek aan middelen, niet naar
school zouden kunnen gaan. Bij ons volgende bezoek in het voorjaar 2011 hopen we tot
definitieve afspraken te komen. De sponsoring kan dan starten m.i.v. het schooljaar
2011/2012

Donateurs en financieel beleid
Aan donaties van onze individuele donateurs en rente ontvingen we € 11.587, --. Verder
ontvingen we een aantal grotere donaties. We noemden al het St. Michael College uit
Zaanstad, dat zich voor drie jaar verplicht heeft om de opbrengst van een jaarlijkse
leerlingenactie te doneren aan onze stichting t.b.v. ca. 18 extra te sponsoren leerlingen bij
Simma. Daarnaast hebben we een forse donatie ontvangen van de stichting Westeinde.
Deze stichting geeft hulp, in de vorm van beurzen, schenkingen of leningen, die tot doel
hebben de maatschappelijke verzelfstandiging van vrouwen te bevorderen. Het afgelopen
schooljaar zijn hiermee 10 leerlingen bij Simma ondersteund. De komende drie jaar zal met
deze donatie het lesgeld van 30 leerlingen bij Simma betaald gaan worden. Bovendien zal
een bedrag van € 2.500,-- worden ingezet voor microfinanciering t.b.v. bij Simma
afgestudeerde vrouwen.
Tenslotte zijn we via een schenking voor een kwart mede-eigenaar geworden van een
vakantiehuis in Spanje en is er een o.a. donatie ontvangen voor de bouwkosten van een
school, die niet in ons programma zit. Wij fungeren hier als doorgeefluik. In de jaarrekening
wordt dit soort posten verantwoord bij ‘bijzondere baten, donaties met bestemming’.
De onderwijskosten bedroegen dit jaar €13.503,-- Met de extra inzet van de middelen van
de school uit Zaanstad konden de onderwijskosten voor 100% gedekt worden. Dat is een
mooi resultaat, maar op termijn, als de middelen uit de grotere donaties zijn opgebruikt,
zullen we bij gelijkblijvende inkomsten van onze individuele donateurs terug moeten zakken
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naar ca. 85 leerlingen. Dat is beneden ons huidige ambitieniveau van 120 leerlingen. We
zullen ons de komende tijd actiever gaan inzetten op het werven van nieuwe donateurs en
fondsen.
Microfinanciering
Twee jaar terug hebben we een bescheiden wijze start gemaakt met het verstrekken van
microkredieten aan ex-leerlingen van onze scholen. Het gaat om een bedrag van € 4.000,dat kan worden ingezet in porties van maximaal € 500,--. Vorig jaar hadden we in overleg
met de scholen geld bestemd voor acht kredieten. Daarvan zijn er tot nu maar een paar tot
concrete inzet gekomen. De scholen die de leerlingen en hun bedrijfjes moeten begeleiden
hebben geen ervaring met deze activiteit, waardoor elke school het wiel moet zien uit te
vinden. Dat geldt evenzeer voor ons bestuur.
In het voorjaar 2010 hebben we daarom contact gelegd met de YMCA. In Gambia zijn zij
organisator van een groter microfinancieringsproject. Zij nemen assesments af om te
beoordelen of jonge mensen over voldoende vaardigheden beschikken om een eigen
bedrijfje op te zetten. Zoniet, dan wordt hulp geboden bij extra scholing en vervolgens bij het
opzetten van het bedrijfje, inclusief strenge afspraken over rente en terugbetaling. We
hebben inmiddels een overkomst gesloten met de YMCA. Vooralsnog gaat het, inclusief de
bijdrage van de stichting Westeinde voor ex-Simma leerlingen, om een werkkapitaal van
€.6.500,--.
Bezoek aan Gambia
In maart 2010 is een aantal bestuursleden weer (geheel voor eigen rekening) in Gambia
geweest. We hebben onze scholen en relaties bezocht om de voortgang te bespreken en
afspraken te maken voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast hebben een eerste contact
gelegd met het skillcentre in Basse en hebben we de toen nog verkennende besprekingen
gevoerd met YMCA over microfinanciering. Al met al ervaren we dit altijd als vruchtbare
bezoeken. Je ziet de effecten van onze inspanningen en je ziet wat je met relatief weinig
geld teweeg kunt brengen in zo’n land. In Gambiaanse ogen zijn wij, door het feit dat wij
structureel het schoolgeld betalen voor individuele leerlingen, een bijzondere stichting. Veel
buitenlandse stichtingen en organisaties stoppen eenmalig geld in voorzieningen en
gebouwen en daarna moeten ze ter plekke maar zien dat ze de exploitatie rond krijgen. Dat
resulteert helaas maar al te vaak in noodlijdende gebouwtjes en apparatuur, die niet gebruikt
worden waarvoor ze bedoeld waren. Zo ook onze school in Sohm. Het mooiste gebouw van
al onze projecten. Gefinancierd en neergezet door een Britse organisatie. Maar helaas geen
structureel geld om les te geven. Dit sterkt ons in de gedachte dat we door moeten gaan op
de ingeslagen weg.
Tijdens ons bezoek hebben we ons ook bezig gehouden met de activiteiten van stichting
Insight the Gambia. Die stichting hebben we samen met een tweetal Nederlandse
organisaties, die ook actief zijn in Gambia opgericht, met als doel om Nederlandse toeristen
kennis te laten maken met onze projecten en ons werk. Na een redelijke succesvolle start
drie jaar geleden, liep het aantal mensen dat een excursie maakte vorig jaar sterk terug. Dat
heeft zeker te maken met de crisis en het teruglopen van het aantal toeristen. Verder was de
concurrentie met de echte Nederlandse en Gambiaanse touroperaters keihard. Het resultaat
is dat er geld bij moet in plaats van dat zo’n project zich zelf kan bedruipen. Er is nog geld tot
eind 2010. Als het tij niet snel keert, zal dit lovenswaardige initiatief helaas moeten stoppen.
Bestuur
Er heeft het afgelopen jaar een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden.
Onze voorzitter en oprichtster, Diederike van Niftrik, heeft begin 2010 besloten om te
stoppen met het Voorzitterschap. Diederike heeft de stichting in 2010 opgericht, nadat ze
een reis gemaakt had naar Gambia. Geschrokken door wat ze daar zag, nam ze het initiatief
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om geld bijeen te halen om Gambiaanse meisjes, in staat te stellen om naar school te gaan
en een vak te leren. Dat was de start van onze stichting.
Haar overtuiging dat meisjes die onderwijs volgen een betere toekomst te wachten staat, is
nog steeds de drijfveer voor het werk van onze stichting. De betrokken vrouwen worden er
beter van, hun kinderen krijgen betere kansen om later ook onderwijs te mogen volgen en
uiteindelijk heeft ook een land als Gambia daar natuurlijk profijt van. Wij danken Diederike
voor dit initiatief en alle energie die ze er de afgelopen jaren ingestopt heeft. Wij zullen er
voor zorgen, dat haar mooie initiatief op gelijke wijze wordt voortgezet en we zullen
bovendien proberen om het aantal leerlingen, waarvoor wij jaarlijks het lesgeld betalen, de
komende jaren nog verder te laten groeien.
Het voorzitterschap is inmiddels overgenomen door Ernst Faber, die op dit moment ook nog
het penningmeesterschap bekleedt. Verder bestaat het bestuur uit Dus Fabius, die secretaris
is en Juul van Ogtrop als algemeen bestuurslid.
In dit bestuursjaar hebben we ook afscheid genomen van Erik Jan Verhulst, die tevens
voorzitter was van Insight the Gambia. Privéomstandigheden en drukke werkzaamheden
waren de reden dat Erik Jan zijn functie ter beschikking moest stellen. Dat geldt ook voor
Annemarie Aalders, die in 2009 was toegetreden tot ons bestuur.
In juli dit jaar zijn we actief op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Dat lijkt prima
kandidaten op te leveren, die hopelijk dit najaar benoemd kunnen worden in de functie van
penningmeester en een bestuurslid dat belast zal worden met fondsenwerving.
Deze zoektocht heeft ons tenslotte ook in contact gebracht met Judith van der Sluis. Zij had
onze stichting leren kennen toen ze in Gambia op stap was met een trip van Insight the
Gambia. Zij was niet beschikbaar voor een bestuursfunctie, maar wilde wel graag een
afgeronde klus voor ons doen. Inmiddels hebben we in overleg met haar besloten dat zij
zich, gelet op haar bedrijfsmatige achtergrond, gaat bezighouden met onze
microfinanciering. Concreet betekent dat: de contacten onderhouden met de YMCA,
meekijken naar ondernemingsplannen en op de voet volgen of de uitvoering volgens de
afspraken verloopt.
Amsterdam, oktober 2010
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