Jaarverslag augustus 2011-juli 2012
Algemeen beeld
Jaarlijks doen wij aan het eind van het schooljaar kort inhoudelijk en financieel verslag. In juli 2012
kwam het schooljaar 2011-2012 ten einde. Dankzij uw financiële steun konden we dit schooljaar voor
103 leerlingen het jaarlijkse lesgeld van gemiddeld €.150,-- betalen. Ruim 30 Leerlingen hebben in
juli hun opleiding afgerond.
Onze inkomsten zijn gelukkig ook dit boekjaar weer goed op peil gebleven. Een belangrijk deel
bestaat uit de jaarlijkse bijdrage van een grote groep trouwe individuele donateurs. Daarnaast
ontvingen we ook weer een aantal eenmalige donaties.
Dit jaar hebben we voor het eerst tweemaal geld ontvangen van twee teams die de Rally AmsterdamDakar hebben volbracht. In Banjul verkochten ze hun auto. De opbrengst daarvan, naast enig
sponsorgeld, hebben de teams aan onze Stichting gegeven. Ook het volgende jaar, 2012-2013, zal de
Stichting geld ontvangen via deze weg.
De scholen
In het schooljaar 2011-2012 hadden we, net als vorig jaar, met vijf scholen/skillcenters een structurele
relatie ten behoeve van het financieel steunen van een aantal leerlingen die zelf niet in staat waren het
schoolgeld te betalen. Per school geven we hieronder nog even kort de belangrijkste kenmerken weer.










Presidents International 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. 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. Voor het schooljaar 2011-2012 betaalden we voor
18 leerlingen het lesgeld.
Sobeya Skills Training Centre, in Serekunda. Een vakschool voor uitsluitend meisjes,
voortgekomen uit de vrouwenbeweging. 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. Voor het schooljaar 2011-2012 betaalden we voor
35 leerlingen het schoolgeld. In het vorige jaar ontvingen we van Driessen HR-Payroll €.5.000,-voor steun voor 13 leerlingen voor 3 jaar. Het eerste jaar daarvan is nu afgesloten.
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 school heeft
een belangrijke plaats in de gemeenschap en de sociale betrokkenheid van de school is groot. Voor
het schooljaar 2011-2012 betaalden we het lesgeld voor 10 leerlingen.
Simma Vocational Training Institute & Women’s Resource Centre. Deze school is ook
voortgekomen uit de vrouwenbeweging en ligt in Serekunda, maar heeft veel leerlingen uit de
buitengebieden van deze stad en richt zich voornamelijk op meisjes. Men kent twee niveaus,
prevocational en vocational, die elk twee jaar duren. Voor het schooljaar 2011-2012 betaalden wij
(mede d.m.v. een driejarige donatie van de Stichting Westeinde waarvan dit het tweede jaar was)
het schoolgeld voor 30 leerlingen, op het niveau prevocational. Men leert o.a. hoe je groentetuinen
moet onderhouden, kleren moet maken en ze leiden op voor administratieve beroepen. De donatie
van de Stichting Westeinde kan nog twee jaar worden ingezet.
Taku Legaye Skills Centre. Dit schooljaar heeft onze Stichting voor het eerst 10 leerlingen
financieel gesteund op deze school, gevestigd in Serekunda. De school, voortgekomen uit een
buurtcomité, is opgericht in 2002 en heeft 170 leerlingen, waarvan het merendeel meisjes. Ze
leiden op in horecavakken, met een behoorlijke kans op werk. De school heeft ook een eigen
restaurant aan een markt waar veel zo genaamde bushtaxi’s hun standplaats hebben.

Donateurs en financieel beleid
In totaal ontvingen we in het schooljaar 2011-2012 €.16.816,84,-- aan reguliere en eenmalige donaties.
Daarnaast waren er bijzondere baten. Verder is besloten het geld bestemd voor de microfinanciering te
laten vrijvallen en toe te voegen aan het eigen vermogen. We komen daarom uit op €.23.554.85 aan

ontvangsten. De onderwijskosten bedroegen €.17.087,81--. Besloten is de reserve voor teruglopende
inkomsten van €.7.000,-- te verhogen tot €.12.000,--. Dit, om te voorkomen dat wij in “slechte tijden”
niet in staat zijn toezeggingen aan scholen na te komen. Daarnaast zijn er nog de overige kosten en het
honorarium van onze man in Gambia, Phoday Touray. In totaal komen we dan uit op €.25.927,02 aan
uitgaven, inclusief een bedrag ad €.2.025,68 aan afschrijving op ons nu gestaakte microfinanciering
project.
Microfinanciering
We zijn lang bezig geweest met het opzetten van een klein microfinancieringsproject, ten behoeve van
onze leerlingen die met succes de school verlaten hebben. Vorig jaar was besloten ter plekke met de
YMCA samen te gaan werken hiervoor. We hebben na ons bezoek aan Gambia in januari 2012
besloten voorlopig dit project stil te zetten omdat het door ons verlangde resultaat niet behaald werd.
Van het geld dat hiervoor bestemd was, is nog €.3.864,32 over. Dit bedrag wordt voorlopig aan het
eigen vermogen toegevoegd, maar we sluiten niet uit dat wij in de toekomst in samenwerking met de
scholen toch weer van start gaan met een dergelijk project. Overigens zullen wij met een al enige tijd
geparkeerde donatie van de Stichting Westeinde ter grootte van €.2.500,-- wel een microfinanciering
project opzetten met de leiding van SIMMA voor (oud)-leerlingen van die school.
Bezoek aan Gambia en plannen voor volgend schooljaar
In januari zijn de vier bestuursleden in Gambia geweest. We 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
ondersteunt 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). Zij ontwikkelen een
kwaliteitskader voor diverse schooltypen, waaronder de Skill Centres. Ze hebben ook zicht op hoe de
verschillende scholen presteren en in hoeverre leerlingen met hun opleiding aan de slag kunnen.
Over de kwaliteit van met name Sobeya waren we dit jaar minder enthousiast. Daarom zullen we het
komende schooljaar ook even pas op de plaats maken en het aantal te steunen leerlingen niet verhogen
(30 in totaal). Het bleek ook dat Sobeya niet van harte meewerkt aan het behalen van de NTA-licentie.
Ook met betrekking tot Presidents Award hebben we bedenkingen, vooral ook omdat er interne
(directie)problemen zijn. Ook bij deze school houden we de vinger aan de pols (20 leerlingen worden
gesteund voor volgend schooljaar). Simma (30 in totaal) en Sajuka (15 in totaal) geven we nog even
het voordeel van de twijfel en we zullen bij de laatste school weer iets meer leerlingen gaan steunen
dan afgelopen jaar. Deze school heeft tijdens ons laatste bezoek aangetoond op de goede weg te zijn.
De nieuwe school, Taku Legaye, daarentegen heeft inmiddels de NTA- licentie gehaald en we waren
onder de indruk van die school en haar resultaten. We zullen dan ook iets meer leerlingen gaan
steunen komend schooljaar, van 10 naar 15 leerlingen in totaal.
Daarnaast willen we volgend jaar wellicht een klein aantal leerlingen van een school in het
binnenland, in Basse, gaan steunen. Met behulp van de NTA hopen we daar een geschikte school te
vinden.
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