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Eerste jaar Stichting Gambia-Kids 2013
Wij zijn blij vereerd dat we kunnen spreken van een succesvol eerste jaar van de stichting.
In het begin van januari 2013 t/m maart 2013 was er sprake van een particulier initiatief. Deze
periode stond vooral in het teken van geld inzamelen voor schoolmateriaal en
sponsorkinderen. Al snel werd er besloten om er een officiële stichting van te maken en een
ANBI status aan te vragen. In maart 2013 is de stichting officieel en in juni 2013 hebben we
de ANBI status ontvangen. We hebben dan ook de fondswerving grondig aangepakt door
verschillende fondsen, verenigingen en stichtingen aan te schrijven voor steun en donatie in
gelden of materiaal.
We zijn zeer tevreden dat er al zoveel mensen zijn die vertrouwen hebben in onze jonge
stichting.

De uitgevoerde projecten
In april van 2013 is Jarmilla 2 weken in Gambia geweest om te inventariseren waar de
grootste behoefte lag voor wat betreft onze hulp voor nu en in de toekomst. De inventarisatie
van de nodige projecten is gedaan met behulp van de directieleden van de nursery scholen. De
projecten zijn aan het beleidsplan toegevoegd en de fondswerving is gestart.
Tijdens haar verblijf in de zomer (2 ½ maand) en in de winter (4 maanden) heeft zij daar veel
geleerd en uitgevoerd en heeft zij contacten gemaakt met het ministerie van onderwijs, zodat
in de toekomst nauw samengewerkt kan worden. Zij zal de maanden juli/augustus en de
maanden oktober/november/december 2014 weer in Gambia zijn om de lopende en nieuwe
projecten te begeleiden. Er is zelfs een “memorandum from understanding and aid” getekend
met 3 scholen. Tevens heeft zij daar de scholen van les-en speelmateriaal voorzien.
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Ook is er in de tussentijd in Nederland en in Gambia hard gewerkt aan de naamsbekendheid
van de stichting. We hebben een eigen website, een Facebook pagina, redactioneel stuk in de
plaatselijk krant gehad, een redactioneel stuk in The Daily Observer in Gambia en een
redactioneel stuk in het maandblad Libelle. Daarnaast zijn we lid geworden van Geef.nl,
Gambia-hulporganisatie-startpagina, de 1%club, testamenttest.nl en goededoelshop.nl alles
om fondsen te werven, transparantie en naamsbekendheid te verkrijgen. Ook is er een “art for
caring the Gambia” project gestart. Het project is in samenwerking met een kunstenaar, Henk
van Hemert, uit Nederland in januari 2014 van start gegaan, dmv een 3 daagse workshop voor
Gambiaanse kunstenaars t.b.v. van hun kunstverkoop wereldwijd. Er is een webshop
gecreëerd waar de kunstukken verkocht gaan worden. Van de opbrengst van de verkoop van
de kunstwerken gaat 50% naar de Gambiaanse kunstenaars en 50% gaat naar onze stichting.
Ook belangrijk om te melden is dat de Stichting nu ook officieel een charitable organisation
erkend en geregistreerd is in Gambia. Helaas niet onder de naam Gambia-Kids foundation,
maar onder Jarmilla Kids Foundation (The Gambia). De staat laat niet toe dat er in welke
vorm dan ook het Landsnaam “The Gambia” wordt gebruikt. We hebben we natuurlijk een
officieel certificaat dat Jarmilla Kids Foundation handelt onder de naam Gambia-Kids.
Alle losstaande projecten en hun verloop kunt u verder in dit verslag lezen.
We zijn trots dat we dit in zo’n korte tijd al hebben kunnen bereiken.
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De sponsorkinderen
De sponsor kinderen worden totaal gefinancierd door de particuliere Nederlandse
sponsorouders. Zij betalen de schoolfee van 60 euro per jaar voor de kinderen inclusief een
uniform. Voor dit bedrag kunnen de kinderen een jaar naar een van de nursery scholen. Vanaf
januari 2013 t/m maart 2014 hebben we al 23 jonge kinderen naar school laten gaan.

De overige projecten:
Naast de basis doelen van de stichting hadden we voor dit jaar ook wat extra beoogde
projecten gedefinieerd indien er voldoende donaties binnen kwamen. De begroting van de 5
projecten samen hebben we dankzij fondsen en sponsorbijdragen kunnen dekken en er is nog
ongeveer €7.500 beschikbaar voor de tweede fase van de projecten van de Sky blue Nursery
en onder andere het voedingsproject
Het resultaat is per project hieronder te lezen.
Voor de basis doelen hebben we t/m april 2014 de volgende kosten gemaakt:
-Verschepen meubilair
€1692,-Schoolboeken voor Mamuda
€ 528,-Schoolboeken voor Adams
€ 528,-Schoolboeken voor Sky Blue
€ 528,-Schrijfmateriaal voor 4 scholen
€ 600,-Sponsorkinderen
€1265,Totaal
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€5141,-

Project 1: Opstarten van een eigen school voor kansarme kinderen
Het doel van de stichting was om een Hanna Vibe nursery school in Sanchaba Jobe te gaan
runnen na het overlijden van de eigenaresse. We hebben dit het afgelopen jaar met volle
overtuiging en liefde gedaan, maar langzamerhand liep de stroom van kinderen naar de
grotere plaats Serrekunda en kwamen er grote problemen op ons pad qua overname
betreffende de familie. We hebben na een jaar vol hulp van meubilair, schoolboeken en
lesmateriaal, financieel, zorg en lesgeven besloten om het familieconflict vaarwel te zeggen
en onze positieve energie in en op de kinderen te richten.
Het gedoneerde geld voor dit project is ook werkelijk in de school terecht gekomen en hebben
we ook met trots ervaren.
Natuurlijk is een deel van onze droom niet helemaal uitgekomen, maar we dromen heel hard
verder want nog steeds vinden wij dat educatie van een kind op nummer 1 moet staan.
Onze droom wordt verder voortgezet in de Adams Kids Nursery school.
Gemaakte kosten van 2013 voor Hanne Vibe:
-Huur
€2.640,-Salarisleraren
€2200,-Schooluniform
€ 375,-Schoolboeken
€ 528,-Schrijfmateriaal
€ 325,-Termieten bestrijding
€ 250,-Voeding+sap
€1250,-School versiering verf
€ 396,-Verlaging schoolfee
€3000,Totaal
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€10.964,-

Project 2: Renovatie Sky Blue Nursery school
Bij dit project ging om het renovatie van het dak, riolering, water toevoer, elektriciteit en
vergroting van de lokalen……..nou dat hebben we geweten! Het werd niet alleen renoveren,
maar afbreken en nieuw bouwen! Door uw donaties konden we in de zomer van 2013 binnen
40 dagen een complete nieuwe school neerzetten. Een echt gebouw zonder een lekkend dak,
zonder termieten! In 2 maanden tijd is er een 4 klas lokalen tellende school geplaatst op de
compound van de Sky blue nursery. Deze school kan nu 100 kinderen plaatsen in een veilige
droge omgeving. Jarmilla heeft dit project zelf begeleid in Gambia en heeft daar 2-maanden
meegebouwd aan de school.
In mei-juli 2014 staat het toiletgebouw en watertoevoer op het programma.
We zijn dus al een heel eind op weg om de school te behoeden van de aangekondigde sluiting
van de overheid. Tot nu toe hebben we een stempel van “Aproval” gekregen. Dat betekent dat
we nog steeds open mogen blijven, maar dat de aangegeven aanpassingen nog steeds van
kracht zijn. Natuurlijk zijn we nog niet klaar, want er moet ook nog nieuw schoolmeubilair en
schoolborden komen, het speelplein moet nog gecement worden.

Oude Gebouw

Independence March

Nieuwe school Sky blue nursery

Dit project is nog niet afgerond en zal hopend afgerond worden in de zomer van 2014. De
gemaakte kosten voor de eerste fase (t/m april 2014) zijn: Uitgave voor Fase 1:
-Bouw school
-4 lokalen 3x4m -dak
-kantoor
€2.500,-Schilderen school en school muur € 350,-Verlichting+meter en plafonds
€ 1400,Totaal uitgave fase 1

€ 4250,-

Begroot voor fase 2(juli/aug 2014)
-Toilet gebouw+watertap
-Schoolplein
-Betegelen leslokalen
-School versiering verf
Totale begroting fase 2

€ 4310,€ 770,€ 660,€ 396,€ 6136,-

Stichting Gambia-Kids 2014 Pagina 6

Project 3: Renovatie Adams Nursery School
Ook dit was een renovatie project…….maar door uw donaties en de hulp van de familie Jarra,
op wiens land de school is gevestigd, hebben we de kans gekregen om een groot stuk
braakliggend land vol met bananen en cascave planten aan de achterkant van de oude kleine
school compound te kunnen huren. Op deze plek hebben wij een geheel nieuwe eigen school
gebouwd. De bouw is gestart in december 2013 en is geëindigd in maart 2014.
Het ministerie van onderwijs heeft de school goedgekeurd en zelf een pluim gegeven voor het
mooie gebouw, maar vooral ook dat dit een school is waar alles aanwezig is voor de kansarme
kinderen. De kinderen krijgen les van geschoolde leraren die werken met het schoolsylabus
waarin ook aandacht besteed wordt aan het sociaal-emotionele vlak van kinderen en de
kinderen hebben leer-en werkboeken. Natuurlijk krijgen ze ook een schooluniform en elke
dag een maaltijd. De buiten muur is geschilderd door de kunstenaars die meedoen aan het
“Art for caring The Gambia” project. Zij hebben dit vrijwillig gedaan.
Begin maart waren er al meer dan 30 kinderen die heel graag naar de nieuwe school wilden.
Voor de start van het nieuwe schooljaar in september staan er al 40 kinderen op de lijst. We
hopen dan ook dat de school vol zit met 100 kinderen.

Oude gebouw

Eerste kids

Nieuwe Adams Kids nursery

De bouw van de school heeft de volgende kosten met zich meegebracht:
-Bouw school
-4 lokalen 5x7m
-dak
-kantoor
-verlichting+plafonds+meter
-betegeling lokalen en veranda
€10430,-Toilet gebouw+watertap
€ 4310,-Schoolplein
€ 1474,Totale begroting fase 1
€16214,-
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Project 4: Ontbijt project
We hebben een start kunnen maken voor het eerste jaar van de Sky blue nursery betreffende
het ontbijt project. 3 dagen in de week wordt er gekookt en krijgen de kinderen een gevarieerd
menu voorgeschoteld rond 10.30 ‘s-morgens. De ene keer porridge, andere keer een
bonenschotel en een sandwich…de kinderen genieten.
Ook is duidelijk te merken dat de kinderen actiever zijn in hun leervermogen en ook
gezonder, minder ziek zijn. Wij zouden graag dit project op de Sky blue nursery voortzetten
en uitbreiden, maar ook starten op de Adams kids nursery.

De kosten die gemaakt zijn voor het project zijn: -Kookmateriaal
-pannen/Borden/bestek/bekers
€ 210,- -Eten:
-rijst
-bonen
-brood
-porridge
-vis
€ 3704,80
-Kookmoeder
€ 220,-Sap
€ 110,Totaal
€ 4244,90

Project 5: School fee project
De droom van de stichting is en was om alle kinderen van de nursery scholen “gratis”
educatie te geven. Zodat de ouders geen omkijken en geen zorgen meer hoefden te maken
over de schoolfee. Helaas is dit bedrag niet geheel tot stand gekomen. We hebben voor alle
drie de sponsorscholen het schoolfee kunnen verlagen.
Natuurlijk zullen we doorgaan met dit project en zal ook zeker in de toekomst een gedeelte
van de schoolfee betaald worden vanuit de stichting.
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Slotwoord
Wij willen graag iedereen hartelijk danken, zowel hier in Nederland als in Gambia, voor hun
gulle gift, donatie en steun aan onze projecten en onze dromen waar te kunnen maken.
Natuurlijk ook een groot bedankje voor de kinderen van de nursery scholen in Gambia, want
zonder hun enthousiasme, lach en toewijding zijn wij als Stichting Gambia-Kids, verloren.
We doen het om de kinderen een betere toekomst te geven!

Elk kind heeft recht op educatie!

Contact gegevens
Stichting Gambia-Kids
Nieuw Correspondentie adres:
Spoorlaan 6, 3903 XA Veenendaal, Nederland
KvK nummer: 57414475
RSIN nummer: 852569828
Bankrekeningnummer: Abn/amro IBAN: NL60ABNA0476944503
BIC: Abnanl2a
Registratie nummer in The Gambia:
Official Charitable organisation : Jarmilla Kids Foundation 2014/C291
Email adres: info@gambia-kids.nl
Website: www.gambia-kids.nl
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Stichting-Gambia-kids/
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