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Voorwoord
Iedereen zegt altijd dat alles zo snel gaat, maar dat klopt ook. Wij als bestuur kunnen het nog als de
dag van gisteren herinneren dat we het plan maakten voor het afgelopen jaar.
De afgelopen jaren hebben we veel bereikt, maar het wordt steeds moeilijker. Het fondswerven
staat wel een beetje onder druk zowel in Nederland als in Gambia.
En sinds het nieuwe regime in Gambia zijn de regels er streng geworden wat natuurlijk moet maar
het wachten en afspraken maken loopt veel stroever dan voorheen. Alles moet gedocumenteerd
worden.
De projecten, met daarin de scholen verlopen volgens wens en plan, het enige heikel punt is en blijft
het aanbod van kinderen. De wachtlijst blijft bij elke school enorm!
Vandaar ook dat wij in Sinchangkeita bezig zijn met het realiseren van een primary school waar
tussen de 50-100 kinderen in de leeftijd van 9-15 jaar naar toe kunnen gaan.

In onze stichting krijgen de bestuursleden niets betaald, ook niet de reis en eventuele
verblijfskosten. Zij doen alles vanuit en een goed hart voor de Gambiaanse kinderen en hun families.
Wij willen dan ook iedereen bedanken of dat nou een sponsor, een donateur of een bedrijf was, een
sponsoractie in welke vorm dan ook, zonder jullie hulp hadden we dit nooit kunnen doen!
Maar de voorzitter en het bestuur verdienen een bedankje voor de immense inspirerende inzet en
de fantastische plannen, maar vooral het doorzettingsvermogen. Want ook bij tegenslag gaat de
stichting door!
Wat ons doel is om ieder kind in Gambia een educatie te beiden en een volwaardig bestaan. En nu
komt daarbij een goede start in het leven in alle gezondheid of het leren van een skill en daar zijn
wij, als stichting heel trots op!
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1. Algemeen
Visie & Missie
Stichting Gambia-Kids is officieel opgericht in maart 2013 met als doel zoveel mogelijk kinderen in
Gambia naar school laten gaan. Educatie geeft de kinderen een basis en een betere toekomst om
zich in en voor Gambia in te zetten. Een betere toekomst voor elk kind.
Zoals jullie vast weten is Gambia een zeer klein arm Afrikaans land, de voornaamste bezigheid is dan
ook jezelf en het gezin te voorzien van levensonderhoud. Naar school gaan is dan ook niet
vanzelfsprekend, het is kostbaar en daarom niet voor ieder kind weggelegd. De meeste kinderen van
de leeftijd 3 t/m 15 jaar zwerven dan ook van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat op straat omdat
vader of moeder geld probeert te verdienen en niet in de buurt zijn. Tevens zijn er ook maar weinig
scholen op loopafstand te vinden die educatie kunnen bieden voor een bedrag wat de ouders
kunnen betalen. De overheid in Gambia heeft enkel primary scholen en enkele highschool-scholen in
eigen bezit. Maar geen eigen Nursery scholen, alle Nursery scholen zijn dan ook privé scholen die
wel aan overheidseisen moeten voldoen. Ze krijgen geen enkele materiele of financiële steun.
Daarom is de jongste doelgroep in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar zo belangrijk…hier begint het….de
basis!
Investeren in educatie van kinderen is zeer belangrijk en vooral voor de jongste doelgroep….het is de
basis, de toekomst en de ontwikkeling voor Gambia!
Hoe doen wij dat, helpen in een beter toekomst? Wij bouwen scholen en skillcenter op plekken en
plaatsen waar het hard nodig is, herbouwen scholen die niet beschikken over een goed gebouw,
ondersteunen scholen in vorm van les-en leer materiaal en ondersteunen kinderen door
(gedeeltelijk) het schoolgeld te betalen, zodat zij naar school kunnen gaan.
Maar wij helpen niet alleen de kinderen, wij zorgen ook dat het educatieniveau aan alle wensen en
eisen voldoet. De leraren krijgen een opleiding ECD(Early Childhood development) op de Gambia
College en er worden workshops aangeboden op diverse fronten van het onderwijs.
Naast de verbetering en realisatie van educatie voor de jongste doelgroep willen wij ons ook gaan
richten op andere leefomstandigheden van de inwoners van Gambia. Zoals een skillcenter voor
tieners, een plek waar zij een beroep kunnen leren en een medische post, waar mensen uit de
omgeving naar toekunnen voor de eerste-hulp-bij-ongelukken en consultatiebureau, alles met de
gedachte dat de tieners uit de skillcenter daar ook van kunnen leren.
Stichting Gambia-Kids vindt het heel belangrijk dat de bovenstaande doelen samen met de bevolking
worden gerealiseerd. Wij als stichting willen structurele hulp bieden, dit houdt in dat wij de eerste
jaren de projecten ondersteunen in diverse vormen, maar vanaf het begin wordt er gewerkt aan dat
het project onafhankelijk kan worden. Alles gebeurd samen, samen staan we sterken in de educatie
van kinderen.
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2. Gerealiseerde projecten
In de afgelopen jaren is er veel gebeurd en gebouwd, veel les-en leermateriaal gedoneerd en heel
veel speelgoed en kleding.
De scholen die afgelopen jaar een donatie hebben gekregen in de bovengenoemde scholen zijn;
•
•
•
•

De Sky blue Nursery school; schoolboeken, een computer voor de directeur
De Adams kids Nursery school; schoolboeken, schrijfmateriaal en buiten-speel-materiaal

•
•
•

Gadhoh skillcenter; Schoolmeubilair, Naaimachines, stoffen en brei/haakmateriaal

•
•

Inspiration Nursery school; schoolmeubilair, schoolboeken en speelgoed

•
•
•
•

Cole Academy; Schoolboeken, schrijfmateriaal, schoolmeubilair, fietsen en speelgoed
Ndemban primary en lower basic voorzien van schoolmeubilair

•

Tuinbouwproject voor tieners

De Wisdom Nursery school; schoolboeken en schrijfmateriaal en schoolmeubilair
Gadhoh Nursery (school voor de doven); schoolmeubilair, schoolboeken, schrijfmateriaal, speelgoed
en buiten-speel-materiaal
Govi Nursery en primary; Sport materiaal en rugzakken
Burbage Nursery school; wateraansluiting, schoolboeken, schommel en glijbaan, fietsen en veel
speelgoed en kleding
Mamuda Nursery en Lower Basic school; schoolboeken, Schrijfmateriaal en kleding

Skillcenter in Sinchangkeita
Miracle Clinic in Sinchangkeita; consultatiebureau, kraamkliniek en EHBO post

De grootse en voornaamste bezigheid van onze stichting is het bouwen of renoveren van
scholen. Hierin is er constructief veel gebeurd, de onderstaande scholen zijn de afgelopen 3
jaar gebouwd:
•
•
•
•
•
•
•

Een nieuwe school voor de Sky blue Nursery gebouwd in juli-augustus 2013
Een nieuwe school voor de Adams kids Nursery gebouwd in december-maart 2014
Een nieuwe school voor de Burbage Nursery school gebouwd in april-mei 2015
Een nieuwe school voor de Mamuda Nursery school gebouwd in mei-juni 2015
Een nieuwe school voor de Govi Nursery school gebouwd in okt-jan 2015
Een nieuwe school voor de Cole Academy gebouwd in mei-juli 2016
Renovatie in Bakoteh proper primary, nieuwe ramen, vloeren, schilderwerk buiten en binnen de
klaslokalen en buitenmuur in samenwerking met MRC Holland Foundation gedurende 2016

•
•
•
•
•

Nieuw dak voor Ndemban primary in samenwerking met MRC Holland Foundation in 2017

•

Renovatie in St Peters Junior en senior in Lamin, laboratorium lokalen voorzien van Lab-tafels, nieuwe
ramen, vloeren, schilderwerk buiten en binnen de klaslokalen en buitenmuur in samenwerking met
MRC Holland Foundation gedurende zomer 2018.

Een skillcenter voor tieners in Sinchangkeita gebouwd in mei-sept 2017
Een consultatiebureau, kraamkliniek en EHBO post in Sinchangkeita gebouwd in mei-okt 2017
Academy primary school in Sinchangkeita in aanbouw (sept 2018-heden)
Renovatie in Sukuta primary, nieuwe ramen, vloeren, schilderwerk buiten en binnen de klaslokalen en
buitenmuur in samenwerking met MRC Holland Foundation gedurende zomer 2018

Jaarverslag 2018 Stichting Gambia-Kids

5

3. Projecten
Project Adams kids Nursery
Een jubileum jaar voor de door ons gebouwde Adams Kids Nursery school. Het gebouw bestaat uit 4
klaslokalen, een toiletgebouw, een kantoor en een schoolplein, op deze school krijgen momenteel
103 kinderen onderwijs. In de pre-nursery zijn in september 2018 15 kids in de leeftijd van 3 jaar
ingestroomd
Net als elk jaar proberen wij de school er fris en fruitig uit te laten zien. Dit jaar hebben we in de
zomer de plafonds van 2 lokalen vervangen en weer de termieten verdelger laten langs komen.
De wc potten zijn vervangen door staande toiletten, er
waren teveel kleine problemen en er was een tijd dat
wekelijks de loodgieter moest langskomen. Ook de
watertank is vervangen, door het vele zonlicht wat in
Gambia dagelijkse kost is, is de kans op bacteriën extra
groot.
Zoals beloofd hebben de kids erg hun best gedaan in de interhouses, vooral de spelling- en reken
testen komen de kids erg goed naar voren! Het leuke is dat de kids die in september naar de
primary gaan allemaal zeer hoog scoren in de 1ste klas van St Theresa Primary school.
Ook in 2019 gaat de school zich inzetten voor hoogstaand educatie. Een leuk schooljaar voor de boeg
dus!
We hebben in het schooljaar 2017-2018 de volgende kosten gemaakt:
Begroting

Werkelijke kosten

•

School uniform(per kind, T-shirt en short)

€1.425,-

€ 1.770,-

•

Schoolboeken

€1.000,-

€ 950,-

•

Schrijfmateriaal

€ 375,-

€ 450,-

•

Schoolonderhoud

€ 250,-

€ 250,-

•

Termieten bestrijding

€ 222,-

€ 250,

•

Plafondplaten+arbeidsloon

€

0,-

€ 530,-

•

Loodgieters materialen+
watertank+arbeidsloon

€

0,-

€ 822,-

Schilderen gehele school

€2.100,-

€ 1800 ,-

•

De totale gemaakte kosten voor sept 2017-aug 2018

€ 6.822,-

De werkelijk gemaakte kosten voor
het schooljaar 2018-2019

€5.372,-

€6.822,-

Dit jaar is er voor dit project Adams nursery meer uitgegeven en de oorzaak is dat de sanitaire
voorziening compleet renoveert moest worden.
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4.Extra beoogde projecten
Basis doelen Project school-les en leermateriaal diverse scholen
Naast bouwen hebben we als stichting elk jaar een budget samengesteld voor de basis doelen, hierin horen school, les –
en leermateriaal, want zonder deze basis materialen is een school niks. We doen dit niet alleen voor de scholen die we
zelf gebouwd hebben maar ook voor scholen waar de schrijnende nood hoog is.
Begroting voor school-les en leermateriaal voor de diverse scholen die wij de afgelopen jaren hebben gebouwd en
eventueel nieuwe aanvragen.



Verscheping meubilair/schoolmateriaal*



Basis doelen algemeen
Schoolboeken/materiaal Sky blue nursery
Schoolboeken/materiaal Burbage nursery
Schoolboeken/materiaal Wisdom&solid nursery
Schoolboeken/materiaal Govi nursery &skill centre
Schoolboekenmateriaal voor Cole Academy
Schoolboeken/materiaal Gadhoh nursery & skill center
Materiaal sport materiaal
Losse hulp vragen aan diverse scholen op het gebied van
krijt/handboeken/schrijfmateriaal

Totaal

Begroting

Werkelijke kosten

€ 3.000,-

€1183,65

€ 1.000,€ 1.000,€ 1.500,€ 1.500,€ 2.000,€ 1.000,€
0,-

€ 900,€ 900,€ 250,€ 250,€ 1250,€ 250,€ 459,55

€ 1.500,-

€ 1725,- +

€ 9.500,-

€5.984,55

€12.500,-

€7.168,20

*Materiaal zoals tafels en stoelen en lesmateriaal worden vaak gratis aan ons gedoneerd en wij proberen altijd wat
transportkosten vergoeding los te krijgen, maar helaas lukt dat niet altijd.
De bovenstaande projecten en het runnen van onze nursery school zijn de basis voor de stichting, vandaar dat wij aimen
op een bedrag van €20.000 euro om de stichting een reële kans te geven tussen de grote Ngo’s in Gambia zoals UHNCR
en Childfound

Speelgoed

Voetbal outfits

Schoolmateriaal
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Project ontbijtproject
Zoals we al enkele jaren doen …het inzamelen van geld voor het voedings-ontbijt project op drie nursery scholen. We
blijven maar benadrukken dat 3 maaltijden per dag geen normaalste zaak is!
Meer dan de helft van de kinderen in dit district komt met een lege maag op school. Wij zouden graag de belangrijkste
maaltijd van de dag “het ontbijt” aanbieden aan de kinderen van de school. Wij hebben dit project al reeds opgestart bij
twee scholen en de kinderen functioneren beter op school en zijn minder ziek en het is voor de ouders hebben een zorg
minder. Vandaar dat wij het graag willen voorzetten. Het ontbijt bestaat uit een afwisselend programma o.a. met brood
met boter, bonenschotel, porridge(pap) en natuurlijk rijst. Het zal worden aangevuld met een vruchtensapje en melk.
De kosten aan producten zijn minder dan het vorige jaar omdat wij nu whole-sale gaan inkopen voor de scholen
betreffende rijst, spaghetti, sardientjes, aardappels, kolen, olie, sap en brood, maar het aantal kinderen is meer
geworden. Dit jaar hebben we kosten gemakt voor de aanschaf van nieuwe kookpotten en pollepels.
Voor het schooljaar 2018 voor 3 scholen:
Begroting

•
•
•
•

Werkelijke kosten

Eten (aardappels/rijst/pasta/vis/vlees/brood/groenten etc.) € 8.000,-

€ 8.725,-

Dagelijks sap/melk

€ 3.600,-

€ 3.450,-

Aanschaf kookpotten/pollepels

€

€ 410,-

Jaarvergoeding voor de kookmoeder
Totaal:

€ 1.650,- +
€ 13.250,- *

0,-

€1.650,- +
€14.225,-**

*De kosten van dit project fluctueren dit heeft alles te maken met de import van de voedingsmiddelen en
de geldkoers in Gambia en de overheid die de prijzen vast zet op bepaalde momenten van het jaar
**De werkelijke kosten zijn al berekend tot de zomervakantie 2019(einde schooljaar)

Kookmoeders

Chop-time
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Project Skillcenter en Miracle clinic
De Skillcenter en de Miracle Clinic in Sinchangkeita, doen hun werk.
De skillcenter is teruggedraaid naar 3 middagen per week voor 3 uur, we merkten dat de ouders toch
de tieners te vaak hen andere klussen lieten doen en niet aanwezig waren op school. Na meerdere
vergaderingen zowel met ouders, leraren en kinderen is er besloten om 3 middagen te kiezen.
Het naaiatelier maakt de mooiste creaties en het leukste is dat het zowel jongens als meisjes zijn die
dit vak willen leren.
De carpenter workshop is een beetje slow…2 leerlingen, ze gaan nu voornamelijk er op uit om
klussen te doen. De mentor van de workshop is gespecialiseerd in dakbedekking.
De tuin-tieners hebben een geweldige zomer gehad tijdens het regenseizoen, natuurlijk heeft ook
het klimaat in Gambia invloed, bedjes overstroming op sommige plekken van de tuin, maar door
geulen te graven is het ergste voorkomen.
De oogst opbrengst wordt elke keer verdeeld over de gezinnen, de school en de markt en de
opbrengst van de markt wordt weer gebruikt om zaden en stekjes te kopen. De gekochte bananen
stekken hebben snel vruchten afgeworpen.
De tiener-leerling nurse Penda die meedraait in de kliniek zou heel graag naar de nursing school in
Banjul willen. We hopen dat haar dan ook, door misschien een gulle donatie naar toe te kunnen
sturen voor 3 jaar. We zien haar enthousiasme en willen graag haar droom verwerkelijken…dus
plannetje voor de zomer.
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De Miracle clinic doet het geweldig, de dorpelingen en de omgeving weten eindelijk de kliniek te
vinden. Niet allen voor eerste hulp bij ongelukken zoals ontstekingen, verkoudheid etc., maar ook
voor de bevallingen. De kliniek heeft momenteel meer dan 45 geboortes genoteerd staan en er zijn
in totaal 10 zwangere vrouwen doorverwezen naar de grotere ziekenhuizen i.v.m. met mogelijke
complicaties. Helaas hebben we ook een verlies gehad van een pasgeboren.
De tracking dag is elke maand ook een groot succes, meer dan 100 vrouwen met hun dreumesen
komen langs op dit spreek uur maar ook de aanstaande moeders spreekuur is favoriet aan het
worden. De aanstaande moeders worden hier nauw in de gaten gehouden in het verloop van de
zwangerschap. Dit voorkomt hopelijk de kindersterfte tijdens of na de geboorte.

Skillcenter en Miracle Clinic:

Skillcenter
Miracle Clinic
Extra gemaakte kosten rijst/lunch artsen
Totaal beide projecten

Begroting
€ 500,€ 500,€
0,- +

Werkelijke kosten
€ 605,€ 745,€ 276,- +

€ 1.000,-

€ 1.626,-

Project bouw en opstarten van een primary school voor Cole Academy
In 2016 hebben wij in Sinchangkeita een academy neergezet, waarop dit moment meer dan 185 kinderen naar school
gaan en de wachtlijst is nog lang, maar omdat de school echt vol zit en de school qua gebouw al te klein is, hebben we
een plan! Het bouwen van een primary school. Een primary school geeft toegang voor kinderen na de nursery school in
de leeftijd van 9-15 jaar. Als we dit kunnen neerzetten dan bieden we voor het dorp en de omgeving het ideale
opleiding ’s academy. We hebben dan een nursery school waar de allerkleinste in de leeftijd van 3-8 jaar kunnen
genieten van scholing, daarna kunnen de kinderen in de leeftijd van 9 doorstromen in de primary school waar ze t/m
hun 15e levensjaar hun educatie kunnen volgen. Maar voor de kinderen die later instromen is er ook de mogelijkheid
om gebruik te maken van de skillcenter waar ze de Engelse taal en den rekenen leren maar tegelijkertijd een beroep
leren in de praktijk. Het wordt dan een echt dorp….een echte academy! Kinderen een opleiding geven zodat ze
doorkunnenstromen naar de skillcenter of naar een senior secundairy school(middelbaar onderwijs), dat is waar we het
voor doen. Wij als stichting zien veel potentie in dit project en op de compound is al rekening gehouden met eventuele
groei…. Een droom om een compleet project neer te zetten waar iedereen in het dorp en de direct omgeving.
De update:
We hadden voor het project 2 jaar uitgetrokken, we zijn nu in het 2 e jaar en eind 2018 is er eindelijk genoeg gedoneerd
om te starten met de bouw.
In september 2018 is er wel al een klas gestart als primary 1, deze vindt nu plaats het naaiatelier van de skillcenter.
Waarom vraagt u zich af? Na de graduation van de 3e klas van de nursery was de vraag van de ouders of we nu echt niet
kunnen starten met de 1e klas zodat de kinderen gewoon op Cole Academy kunnen blijven. Na een bestuursvergadering
en dorpsvergadering is er gekozen voor het tijdelijk huisvesten in het naaiatelier. Het naaiatelier geeft momenteel 3
dagen in de middag les van 15 uur tot 18 uur. Er zijn reeds schoolboeken en een syllabus aangeschaft voor primary
grade 1.
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Maar nu de primary school bouwen, in oktober zijn we gestart met het schoonmaken van het terrein en in november is
de suck-a-way en het toiletgebouw gebouwd. Nu het bedrag eind december toereikend is zullen we naar de loop van de
zomer starten met de bouw van de lokalen

De eenmalige kosten voor dit project zijn:
Bouw van een primary school:

Bestaande uit 4 klaslokalen, een office/storage en een toiletblok. De bedragen onderstaand zijn de gemaakte
kosten tot nu toe.










Structuur gebouwen(+ clearing plot)
Dak stalen constructie
Toilet blok
Verf
Arbeidskosten
Eerste aanschaf leer-en les materiaal
Extra kosten verplaatsen water-tap-punt
Schoolmeubilair gemaakt door de skillcenter
(materiaal voor 75 schoolbankjes)
De totale eenmalige kosten voor dit project zijn

Begroting

Werkelijke kosten

€
€
€
€
€
€
€

€ 1.750,€
0,€ 4.500,€
0,€
0,€ 222,€ 300,-

7.000,4.500,4.000,2.500,3.200,1.000,0,-

€ 5.000, +
€ 27.200,-

€
0,- +
€ 6.772,-

In 2018 waren er nog niet voldoende donaties binnen gekomen op de daadwerkelijke bouw te starten, maar
eind 2018 was dit wel het geval. Wij als stichting streven ervoor om voor een project als deze 75% van de
begrote kosten binnen te hebben voordat we een project echt kunnen laten starten. Op dit moment staat
dus een bedrag van €20.428,- gereserveerd voor de bouw van de primary in 2019(start schooljaar
2019/2020). Er is al een redelijk bedrag op de bank zodat we nu echt kunnen beginnen met de bouw.
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4. Sponsorkind project
Groeien doen kinderen en zonder dat wij dat van ze vragen! De uitstroom gaat gelukkig in gestage
vorm door en dat willen wij ook want ze kunnen niet voor altijd op de nursery scholen blijven.
Officieel hebben we nu 12 sponsorkinderen gesponsord via Nederlandse ouders, ze gaan naar
diverse scholen. Niet alleen naar de nursery scholen maar ook naar primary scholen. Nog steeds
ontvangen de Nederlandse sponsorouders elk jaar updates over hoe “hun kindje” het doet op school
maar ook thuis.

Zeer blije
families

Bananendozen

6. De Toekomst voor onze kids
Toekomst plannen voor 2019?, of course! De wereld draait door en zo ook natuurlijk onze stichting.
Zoals eerder vermeld groeien de kids. Ze beginnen in de pre-nursery dan gaan ze naar de nursery en
dan de primary. Het schooltraject is een bezig bijtje en zoals u weet zijn we daar heel druk mee. We
gaan in 2019 door met de bouw van een primary school voor Cole Academy. De aim is om ook hier
de kinderen goede educatie te bieden en de leraren te scholen.
Naast de werkzaamheden in het begeleiden van de nursery scholen, de skillcenter en de kliniek en
het organiseren van het ontbijtproject en school-en lesmateriaal staat in 2019 de bouw van de
primary school centraal.
Natuurlijk houden we een scherp oog op het fondswerven en zorgen dat er genoeg school-en
lesmateriaal en medisch materiaal blijft binnen komen. Want Gambia blijft Gambia en de hulpvraag
blijft komen en wij zien graag smiling faces!
Tja, dus 2019 gaat weer een druk jaar worden!
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7. Financieel verslag
1. Staat van Baten en Lasten
2018
Baten

€

Eigen fondswerving
Donaties uit derden:
-particulieren
-kerken
-internet donaties
-diverse

800,00
4500,00
0,12
0,00

Inkomsten uit sponsorkinderen
Inkomsten uit stichtingen/fondsen/congregaties
Inkomsten donaties van bedrijven
Inkomsten Fundraising in Gambia

505,00
33150,00
5250,00
1250,00
Totaal aan liquide middelen 2018

€45.955,12

Som der baten

€45.955,12

Lasten

€

Bestuurskosten:
-website
-Anbi
-kantoorbenodigdheden/Bestuurskosten
-diverse
- Vsg lidmaatschap
Bankkosten
Besteed aan doelstellingen:
Betaling sponsorkinderen aan scholen
Transport kosten Nederland-Gambia
Algemene kosten basis doelen
Kosten project Adams kids nursery
Kosten ontbijt project 3 scholen
Kosten bouw start primary school Cole Academy
Kosten medische post en Skillcenter

216,90
34,99
56,00
15,00
30,00
108,25
505,00
1.183,65
5.984,55
6.822,00
14.225,00
6.772,00
1.626,00

Som der lasten

€ 37.118,20

Reserveringen voor 2019
Reserveringen t/m zomer 2019:
Algemene kosten voor doelstelling
Adams kids nursery
Project ontbijt project
Project skillcenter&medische post
Project bouw primary
Totaal aan reservering****

Som der lasten
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2. Toelichting op staat van baten en lasten
Liquide middelen

2018

2017

2016

2015

Op bank*

10.824,42

69.168,23

30.228,76

37.058,40

Donaties uit derden**
Inkomsten uit sponsorkinderen
Inkomsten uit stichtingen/fondsen/congregaties
Inkomsten uit donaties van bedrijven
Inkomsten fundraising Gambia
Totaal

5.300,12
505,00
33.150,00
5.250,00
1750,00
56.779,54

3.856,53
1.419,50
28.292,00
750,00
280,00
103.766,26

8.420,83
1.780,00
47.222,00
59.935,79
15.022,00
162.609,38

14.992,01
1.740,00
36.409,00
7.872,00
10.156,00
110.599,38

Totaal

352,89
108,25
461,14

1.270,37
193,50
1.463,87

1.023,61
307,30
1.330,91

802,09
233,75
1.035,84

1.419,50
3.083,97
13.803,00
73.365,00

1.780,00
1.384,18
17.275,00
73.001,97

1.740,00
5.181,06
10.000,00
64.326,30

Totaal

505,00
1.183,65
5.984,55
29.445,00
37.118,20

Totaal

21.678,00
58.796,20

Kosten fondswerving
Bestuurskosten
Bankkosten

Besteding/lasten
Betaling sponsorkinderen aan scholen
Transport kosten
Algemene kosten basis doelen
Kosten projecten

Reserveringen

2019

Saldo op bank Nederland 31-12-2018

14.863,00*

Saldo op bank in Gambia 31-12-2018

727,55*

Totaal op Bankrekeningen 31-12-2018

15.590,55

Note:
*Op bank: Dit bedrag stond nog op de bank op 31/12/2018 voor lopende projecten en nieuw te realiseren projecten in
2019
**Inkomsten donaties: We hebben besloten geen namen in het jaarverslag uit te dragen, omdat er meerdere
stichtingen/fondsen/kerken/congregaties/bedrijven/particulieren het verzoek hebben gedaan om anoniem en geen
ruchtbaarheid te willen geven de gegeven donaties, vandaar de solidariteit.
***Reservering t/m zomer 2019: Het gereserveerde bedrag van €21.678,00 is bedoeld voor de nog lopende projecten tot
aan de zomer. Zie de verslaggeving.

3. Balans
Activa

Passiva

Liquide middelen
Op bank

15.590,55

Reservering projecten

Totaal -€ 6.087,45

21.678,00
Totaal €15.590,55

De stichting heeft een positief saldo aan het eind van het jaar 2018 op de bankrekeningen van
€15.590,55, maar omdat de reserveringen van diverse projecten zijn meegerekend in het jaar 2018
hebben wij een tekort van € 6.087,45. Gelukkig zijn er begin 2019 al donaties binnen gekomen zodat we
toch de projecten kunnen realiseren en wij hopen natuurlijk dat de donaties binnen blijven komen en hebben
reeds diverse acties op het programma staan zodat in september 2019 de primary school van Cole Academy
officieel geopend kan worden.
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Slotwoord
Na een paar jaar hard werken hebben we nu 5 jaar later best veel voor de kans arme kids van
Gambia wat kunnen doen op het gebied van educatie.
Kleine druppels op een gloeiende plaat zeggen ze weleens, maar zo voelt het voor ons niet!
Meer dan 600 kids gaan door ons, eigenlijk door jullie hulp naar school en dan spreken we nog maar
niet over de nieuwe levens die wij op een gezonde en bijzondere wijze op de wereld mogen helpen.
Plannen zijn er, uitvoering gebeurd ook, natuurlijk wel met leuke obstakels of uitdaging, maar samen
komen we er wel.
U als donateur, belangstellende, als vriend van de stichting in welke vorm dan ook, u bent een zeer
belangrijke schakel. Een schakel in ons doel om zoveel mogelijk kinderen in Gambia naar school te
laten gaan.
Wij hopen dat u ons blijft volgen in het komende nieuwe jaar en de kinderen in Gambia blijft
ondersteunen.

Elk kind heeft
recht op
educatie!

Contactgegevens Nederland

Contactgegevens Gambia

Stichting Gambia-Kids
Post adres:
Mcbridestraat 27
3902 KK Veenendaal

Jarmilla Kids Foundation (The Gambia)
Brusubi Phase 2-Plot 358
The Gambia

Telefoon:+31-(0)623561907
stichtinggambiakids@gmail.com

Telefoon:+220-3743588
Jarmillakidsfoundation@gmail.com

Bankrekeningnummer: NL60ABNA0476944503
Kvk nummer: 57414475
ANBI/RSIN nummer: 852569828 (registratieplaats: Nootdorp)
CBO number (Charitable based organisation The Gambia): 2014/C291 (Jarmilla Kids Foundation (The Gambia)
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