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Voorwoord
Een jaar waar we veel geleerd hebben betreft hoe langzaam dingen gaan als iets of iemand je tegen
werkt. De plannen die we hadden voor het jaar 2019 hebben we door deze omstandigheden niet
echt kunne uitvoeren.
Voornamelijk het realiseren van de primary school in Sinchangkeita werd tegengewerkt van
verschillende kanten, maar bij het maken van dit verslag kunnen wij weer opgelucht adem
halen….2020 brengt ons weer goede dingen. Lange adem hebben zeggen ze toch wel eens?!?!
Tuurlijk zijn er het afgelopen jaar ook leuke dingen gebeurd zoals de sponsorkinderen, diverse
donaties en bezoekjes van donateurs en sponsoren en natuurlijk blijft de Adamskids Nursery goed
functioneren.
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!
Ons doel is om ieder kind in Gambia een vorm van educatie te bieden en een volwaardig bestaan. Of
dat nou is om veilig in het geboortehuis geboren te worden onder begeleiding van een tiener die
verpleegster wil worden of je diploma halen op de nursery school, wij als stichting zijn daar 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
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3. Projecten
Project Adams kids Nursery
Weer een jaar met leuke leerlingen en nu al het 2e jaar dat er een groep kinderen de school verlaat
omdat ze de nursery school hebben afgerond.
De school telt nog steeds de 4 lokalen met daar in ongeveer 100 kinderen.
In september hebben we helaas een deel van het dak moeten laten vervangen omdat door de
extreme regen en de grote mango boom in de naastgelegen compound schade had toegebracht aan
een deel van het dak. Hierdoor was er lekkage ontstaan en schimmelvorming op het plafond. Een
zeer niet gewenste situatie.
Ook dit jaar zijn de kids weer heel actief geweest, zij zelf en ook de
leraren willen de eer behouden in de spellings-wedstrijd, die
georganiseerd was door de in de buurt gelegen primary school LK.
Helaas zijnde kids 4e geworden maar dat mocht de pret niet drukken
op het feestje achteraf.

Dit jaar is er ook een leraar helemaal afgestudeerd aan de Gambia
College, na 3 jaar hard leren naast zijn baan op de school. We zijn
trots op teacher Selessy!
Ook in 2020 willen wij goed bezig blijven met de kinderen te voorzien
van het juiste les materiaal en de leraren up-to-date houden met
workshops op de college.
We hebben in het schooljaar 2018-2019 de volgende kosten gemaakt:
Begroting

Werkelijke kosten

•

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

€1.425,-

€ 800,-

•

Schoolboeken

€1.000,-

€ 750,-

•

Schrijfmateriaal

€ 375,-

€ 150,-

•

Schoolonderhoud

€ 250,-

€ 260,-

•

Termieten bestrijding

€ 222,-

€ 200,

•

Plafondplaten+arbeidsloon

€

0,-

€ 390,-

•

Dakplaten+arbeidsloon

€

0,-

€ 1.058,-

De totale gemaakte kosten voor sept 2018-aug 2019

€ 3.608,-

De werkelijk gemaakte kosten voor
het schooljaar 2018-2019
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€3.608,-

4.Extra beoogde projecten
Basis doelen Project school-les en leermateriaal diverse scholen
Dit is een onder deel in onze stichting wat we proberen te handhaven. Al wordt het elk jaar moeilijker, proberen we
naast bouwen elk jaar een budget samen te stellen 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.
Begroting

Werkelijke kosten



Verscheping meubilair/schoolmateriaal*

€ 3.000,-

€ 713,30



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
Werkmateriaal Skillcenter

€ 1.000,€ 1.000,€ 1.500,€ 1.500,€ 2.000,€ 1.000,€ 750,-

€
€
€
€
€
€
€

€

€ 100,-

Materiaal sport materiaal
Losse hulp vragen aan diverse scholen op het gebied van
krijt/handboeken/schrijfmateriaal
Totaal

0,-

500,500,250,250,1.000,250,100,-

€ 1.500,-

€ 750,- +

€13.250,-

€4.413,30

*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 almen 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
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Project ontbijtproject
Alles wordt anders, helaas door de mindere donaties hebben we het ontbijt project niet zo kunnen uitvoeren zoals we
het voor gaande jaren hebben gedaan.
We hebben vanwege de kosten alles moeten aanpassen, zoals we nu gestart zijn in september hopen we tot aan de
zomer van 2020 door te kunnen gaan met dit onderdeel van onze stichting. Na al deze jaren hebben wij dit al een
positief ervaren project gezien, de kinderen waren minder ziek en energieker!
Wat gaan we nu doen; Elke woensdag zal er een ontbijt worden klaargemaakt door de kookmoeders van de scholen. Op
vrijdag krijgen de kinderen pap met sap.
Nog steeds staan wij achter het idee om de kinderen bij te voeden omdat de thuis situaties in de meeste gevallen niet
optimaal is. Nog steeds in 2020 gaan kinderen zonder ontbijt naar school, dat kan toch niet meer van deze tijd zijn….
Maar ja helaas hebben we niet voldoende gelden om dit voor elke school een 5 daags ontbijt project te kunnen
realiseren. U ziet in de begroting het gewenste bedrag, maar helaas hebben we flink moeten bezuinigen
Voor het schooljaar 2018-2019 voor 3 scholen:
Begroting

•
•
•
•

Werkelijke kosten

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

€ 3.280,-

Dagelijks sap/melk

€ 3.600,-

€ 1.644,-

Aanschaf kookpotten/pollepels

€

€

Jaarvergoeding voor de kookmoeder
Totaal:

€ 1.650,- +
€ 13.250,- *

0,-

*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

Cooking

Eating
Enjoying

Jaarverslag 2019 Stichting Gambia-Kids

8

75,-

€ 1.075,- +
€ 6.074,-*

Project Skillcenter en Miracle clinic
De Miracle Clinic in Sinchangkeita is momenteel het drukst bezochte consultatie bureau van de
omgeving. Elke maand komen er zo’n 100 vrouwen naar de tracking dag. Dokter Julius en zuster
Penda hebben een handen vol aan de dagelijkse inloop van patiënten die kleine verwondingen of
griep/malaria klachten hebben. We hebben dan ook voor de kliniek in het regenseizoen malaria
testen aangeschaft en de daarbij behorende medicatie. Bij extreme verwondingen en klachten
worden de patiënten door gestuurd naar Sukuta Healtcenter, Lamin Health center of Banjul hospital.
De voedvrouw Gibba heeft afgelopen jaar maar liefst 33 baby’s ter wereld geholpen. De vrouwen in
het dorp zijn zeer dankbaar voor het geboorte huis.

Tracking

Newborn

Happy Mum

Happy Community
In de zomer hebben wij als bestuur en als community een moeilijke beslissing moeten nemen, de
sluiting van de skillcenter. De leraren merkten dat de jongens van de carpenter en de tuinder
moeilijk naar school kwamen. Nadat wij een community vergadering hadden georganiseerd over hoe
de projecten het doen hebben wij dit onderwerp natuurlijk ook aangesneden. De ouders,
voornamelijk de vaders wilden dat de jongens geld gingen verdienen om zo bij te dragen in de
familie omstandigheden. Onze zorg is de educatie en daar was iedereen het mee eens, maar het
leven in Gambia wordt steeds duurder en moeilijker. Na alle voor’s en tegen ‘s te hebben
aangehoord en te hebben overlegd hebben wij als team besloten de skillcenter om te bouwen naar
de zeer gewenste primary school.
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De twee dames die mee draaiden in de kliniek, zullen dit zeker blijven den en wij als stichting hebben
beloofd om te kijken naar de kosten van de verpleegopleiding, zodat wij ze daarin kunnen helpen. De
5 tieners die graag in het naaiateliers waren en les kregen hebben allemaal onderdak gekregen in 2
Tailor shops in 2 omliggende dorpjes als stagiaire, zodat ze daar elke dag tegen een klein salaris de
fijne kneepjes kunnen leren.
Skillcenter en Miracle Clinic:

Skillcenter
Miracle Clinic
Extra gemaakte kosten rijst/lunch artsen
Totaal beide projecten
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Begroting
€ 500,€ 500,€
0,- +

Werkelijke kosten
€ 500,€ 750,€ 250,- +

€ 1.000,-

€ 1.500,-

Project bouw en opstarten van een primary school voor Cole Academy
Een klein stukje inleiding…..Wat hadden we ook alweer voor plannen;
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, eind 2018 was er eindelijk genoeg gedoneerd om te starten met de
bouw van 2 klaslokalen. In 2019 zijn we gestart met de toiletgroep en land gereed maken, maar in maart 2019 werd
alles stilgelegd. Controle door social-fysical planning…foute boel!
2019 was een jaar waar alles tegen zat, veel wisseling van de wacht op het ministerie van onderwijs. Clustermonitors
die veel beloofden, daarna naar een ander rayon overgeplaatst werden en zo konden we 4x opnieuw beginnen met ons
plan. Maar het grootste obstakel was dat de officiële papieren van het stuk land nooit goed geregistreerd waren bij
social planning en daarbij kwam automatisch dat er niet gebouwd mocht worden wat wij wilden…de school papieren
waren zoek.
Maar wij zullen geen Nederlandse doorzetters mentaliteit hebben om dit zomaar te laten gebeuren, na veel heen en
weer gereis van Sinchangkeita naar Banjul en weer terug. De vele gesprekken met het ministerie, het schoolbestuur,
ouders en de community heeft er toe geleid dat in januari 2020 eindelijk fysical planning een bezoek gebracht heeft aan
onze projecten en eindelijk! Akkoord heeft gegeven! De opluchting was groot!
Nu kunnen we eindelijk starten met de verbouwing van het skillcenter ineen primary en de nieuwbouw de primary
school, Half februari gaat een deel van de community starten samen met de aannemer om de fundering te graven en de
blokken te maken.
Op naar een nieuwe primary school in Sinchangkeita!
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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,-

Eind 2019 zag het er weer goed uit, het geld stond nog steeds gereserveerd. Er staat dus een bedrag van
€14.000,- gereserveerd voor de bouw van de primary in 2020(start schooljaar 2019/2020) daarin is nog niet
de begrote 5000 euro voor schoolbankjes meegenomen. Eindelijk gaat de bouw In februari 2020 echt gaan
gebeuren!

4. Sponsorkind project
Ooit hadden we zo’n 100 sponsorkinderen, wat heel goed en leuk was maar ook heel veel werk.
Bezoekjes op school, bezoekjes thuis en kleine nieuwsbrieven schrijven voor de Nederlandse
sponsorouders. Natuurlijk doen we het nog steeds met liefde en zullen het blijven doen. Op dit
moment hebben we nog zo’n 12 kids.

Peace

Winning
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Donations

6. De Toekomst voor onze kids
Toekomst plannen voor 2020?, of course! Voor 2020 houden we het even simpel dit jaar. De must is
de primary school eindelijk na 2 jaar te realiseren. En dat gaat ons lukken!
De kinderen willen graag naar school of dat nou in Latrikunda, Erinjan-Manjai, Kotu of Sinchangkeita
is. Kinderen willen spelen, leren en groeien en dat is iets waar wij als stichting Gambia-Kids 100%
achterstaan.
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 2020 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!
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7. Financieel verslag
1. Staat van Baten en Lasten
2019
Baten

€

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

800,00
1.000,00
5,50
0,00

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

1.074,65
13.130,00
4.500,00
0,00
Totaal aan liquide middelen 2018

€20.507,15

Som der baten

€20.507,15

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

0,00
34,99
441,98
0,00
30,00
108,50
1.071,65
717,30
4.413,30
3.608,00
6.074,00
6.772,00
1.500,00

Som der lasten

€24.771,72

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

2019

2018

2017

2016

Op bank*

15.590,55

10.824,42

69.168,23

30.228,76

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

1.805,50
1.071,65
13.130,00
4.500,00
0,00
36.097,70

5.300,12
505,00
33.150,00
5.250,00
280,00
56.779,54

3.856,53
1.419,50
28.292,00
750,00
15.022,00
103.766,26

8.420,83
1.780,00
47.222,00
59.935,79
10.156,00
162.609,38

Kosten fondswerving
Bestuurskosten
Bankkosten
Totaal

506,97
108,50
615,47

Totaal

1071,65
717,30
4.413,30
17.954,00
24.771,72

Totaal

14.450,00
38.837,19

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

Reserveringen

2020

Saldo op bank Nederland 31-12-2019

14.402,29*

Saldo op bank in Gambia 31-12-2019

53,87*

Totaal op Bankrekeningen 31-12-2019

352,89
108,25
461,14

1.270,37
193,50
1.463,87

1.023,61
307,30
1.330,91

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

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

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

14.456,16

Note:
*Op bank: Dit bedrag stond nog op de bank op 31/12/2019 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 2020: Het gereserveerde bedrag van €14.450,00 is bedoeld voor de nog lopende projecten tot
aan de zomer. Zie de verslaggeving.

3. Balans
Activa

Passiva

Liquide middelen
Op bank

14.556,16

Reservering projecten

Totaal € 106,16

14.450,00

Totaal €14.445,16

De stichting heeft een positief saldo aan het eind van het jaar 2019 op de bankrekeningen van
€14.556,16 maar omdat de reserveringen van diverse projecten zijn meegerekend in het jaar 2020,
hebben wij een nog bedrag van € 106,16 over voor 2020 uitgaande dat er geen donaties/gelden binnen
komen. Deze laten wij onaangeraakt staan i.v.m. bankkosten.
Wij hopen dat er in 2020 donaties binnen zullen komen zodat we toch de projecten kunnen realiseren

Jaarverslag 2019 Stichting Gambia-Kids

15

Slotwoord
Het wordt moeilijker en moeilijker om gelden/donaties binnen te krijgen voor de projecten die wij
voor ogen hebben. Maar zullen niet Stichting Gambia-Kids zijn als we niet blijven dromen en streven,
we zijn ooit begonnen met een doel voor ogen….zoveel mogelijk kansarme kinderen in Gambia naar
school te laten gaan en dat blijven we dromen. Hoe? Door hard te werken want dat verdienen de
kids!
Wij kunnen onze ruim 600 kids niet alleen helpen en begeleiden daar hebben wij ECHT uw hulp voor
nodig! De bouw van de primary wordt een feit dit jaar, mede door uw hulp!
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.
2020? Helpt u weer mee?!?!?!

We love to learn!
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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