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Voorwoord
2020……Covid-19 of te wel Corona Pandemie veroverde de wereld, wat in China begon is nog niet
ten einde.
Iedereen merkt het!!! Ook Afrika, gelukkig later en in minder gevallen als de rest van de wereld.
Maar door Covid-19 is Gambia in zijn eigen crisis geraakt.
Geen toeristen, dus weinig werkgelegenheid, grenzen gesloten state of emergency, waardoor
aanvoer van levensmiddelen, medicijnen en materialen niet meer mogelijk was voor een groot
gedeelte van het jaar. Wat leidde tot nog meer armoede een hongersnood, dus het aantal medische
en sterfte gevallen nam toe, natuurlijk ook met Corona gevallen.
2020 hebben wij natuurlijk niet stil gestaan, maar alles
verliep wel stroever doordat de aanvoer van materialen
voor de bouw uitbleven, wat leidde tot 1,5 jaar bouwen aan
de primary.
Maar begin 2021 is de bouw eindelijk voltooid!!! Met trots
kunnen we nu in Sinchangkeita meer dan 80 primary
kinderen een opleiding geven.
Naast Covid-19 zijn en afgelopen jaar ook leuke dingen
gebeurd zoals de sponsorkinderen, diverse donaties en
bezoekjes van donateurs en sponsoren
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 en/of primary 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 privéscholen 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 16 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 gebeurt 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

•
•
•

Gadhoh skillcenter; Schoolmeubilair, Naaimachines, stoffen en brei/haakmateriaal
Govi Nursery en primary; Sport materiaal en rugzakken
Burbage Nursery school; wateraansluiting, schoolboeken, schommel en glijbaan, fietsen en veel
speelgoed en kleding

•
•

Inspiration Nursery school; schoolmeubilair, schoolboeken en speelgoed
Mamuda Nursery en Lower Basic school; schoolboeken, Schrijfmateriaal en kleding

•
•
•
•

Cole Academy; Schoolboeken, schrijfmateriaal, schoolmeubilair, fietsen en speelgoed

•

Tuinbouwproject voor tieners

•

Primary school in Sinchangkeita

De Adams kids Nursery school; schoolboeken, schrijfmateriaal en buiten-speel-materiaal
De Wisdom Nursery school; schoolboeken en schrijfmateriaal en schoolmeubilair
Gadhoh Nursery (school voor de doven); schoolmeubilair, schoolboeken, schrijfmateriaal, speelgoed
en buiten-speel-materiaal

Ndemban primary en lower basic voorzien van schoolmeubilair
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 7 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 Labtafels, nieuwe
ramen, vloeren, schilderwerk buiten en binnen de klaslokalen en buitenmuur in samenwerking met
MRC Holland Foundation gedurende zomer 2018.

•

Primary school in Sinchangkeita maart 2021

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
Met trots kunnen wij zeggen dat de Adams kids Nursery school nu
een dependance is van st Theresa school. We hebben de overname
kunnen realiseren doordat de leraren en leerlingen jarenlang
enorme inzet toonde niet alleen naar ons als stichting maar ook op
educatie gebied en dat is het ministerie van onderwijs niet
onopgemerkt gebleven. Zij wilde heel graag een fusie tussen de
nursery en primary school. Wij als stichting konden er geen nee
opzeggen want dat is een waardering van onze inzet in educatie.
De locatie blijft natuurlijk gewoon bestaan maar gaan door onder
de naam St. Theresa nursery Annex. Voor ons al stichting betekent dat dat wij de school gewoon
blijven bezoeken en kijken wat voor hulp wij ze nog kunnen bieden op gebied van schoolmaterialen.
Een traan van vreugde bij het loslaten van ons project…maar daar hebben we het allemaal voor
gedaan!

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 basismaterialen 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,-

€ 634,00

•

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

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

Losse hulp vragen aan diverse scholen op het gebied van
krijt/handboeken/schrijfmateriaal

€ 1.000,-

€ 150,- +

€4.250,-

€ 1.350,-

Totaal

500,500,500,500,750,500,-

150,150,150,150,500,100,-

*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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Miracle clinic
Baby’s worden geboren, moeders geholpen en kleine EHBO-klachten verholpen.
De Miracle Clinic in Sinchangkeita is nog steeds het drukstbezochte consultatiebureau 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. Maar 2020 is het Covid-19 jaar en hebben we naast de gewone hulp
veel Covid-achtige verschijnselen met behandel en natuurlijk doorverwezen naar de testcentrums.
Helaas in de community zijn corona slachtoffers gevallen waaronder een van de bestuursleden van
de school. Wij hebben dit gezin dan ook extra gesteund in deze moeilijke tijd
Naast de corona hebben we ook dit jaar weer te maken gehad met Malaria en is het aantal testen
met 20% gestegen.
Bij extreme verwondingen en klachten van welke aard dan ook worden de patiënten door gestuurd
naar Sukuta Healtcenter, Lamin Health center of Banjul hospital en naar de Covid-19 testcentra.
De voedvrouw Gibba heeft afgelopen jaar maar liefst 47 baby’s ter wereld geholpen. De vrouwen in
het dorp zijn zeer dankbaar voor het geboortehuis.

Skillcenter en Miracle Clinic:

Miracle Clinic
Extra gemaakte kosten rijst/lunch artsen
Totaal beide projecten
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Begroting
€ 750,€
0,- +

Werkelijke kosten
€ 950,€ 150,- +

€ 750,-

€ 1.000,-

Project bouw 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 door
kunnen stromen van de nursery naar een primary school, 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.
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 met het doorzettingsvermogen van ons allemaal hebben we de papieren op orde kunnen krijgen. Verder met het
verbouwen en bouwen!
Maar toen water te kort… wat nu, dan toch maar een gedeelte van het budget vrij maken voor het boren van een
borehole zodat er altijd water beschikbaar is voor de projecten.
Dat betekende dat we weer een pas op de plaats moesten maken en passen en meten voor welk materiaal we kozen
zodat we toch eindelijk de school kant en klaar konden afleveren met zelf schoolmeubilair!
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De eenmalige kosten voor dit project zijn:
Bouw van een primary school:

Bestaande uit 4 klaslokalen, een office/storage, toiletblok en borehole. 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 lesmateriaal
Extra kosten borehole
Schoolmeubilair gemaakt door de skillcenter
(materiaal voor 75 schoolbankjes)
De totale eenmalige kosten voor dit project zijn

Begroting

Werkelijke kosten

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

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

€ 5.000, +
€ 27.200,-

9.880,3.000,2.000,2.366,1.450,222,4.435,-

€ 2.000,- +
€ 25.353,-

Helaas hebben we dingen moeten laten in de bouw, keuzes moeten maken in het materiaal, maar alles is er
nu…het gebouw, het toiletblok, de borehole en de schoolbanken.
Graag gaan we verder met dit project, de toekomst tegemoet!

4. Sponsorkind project
Wij blijven kinderen steunen, waar we ooit zo’n 100
sponsorkinderen hadden, hebben we nu meer scholen waar
kinderen gratis van educatie kunnen genieten. Maar nog
steeds hebben en zoeken we sponsorouders in Nederland, die
een kind naar school helpt te gaan, het bedrag is klein. Voor
een nursery een bedrag van 60 euro en een primary een
bedrag van 120 euro. Natuurlijk worden de sponsorouders op
de hoogte gehouden d.m.v. nieuwsbrieven
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6. De Toekomst voor onze kids
2021 een jaar vol energie!
We zetten de problemen en uitdagingen van 2019 en 2020 achter ons en gaan met een smile naar
de toekomst kijken.
2021 gaat vol energie, educatie en een glimlach
worden. Een jaar waar wij weer verder gaan met
de mooie plannen. Kinderen in Gambia 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 en de primary scholen, de kliniek en
school-en lesmateriaal staat in 2021 een nieuw
project klaar!
Wij gaan u binnenkort informeren over ons plan
voor 2021!
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
2020
Baten

€

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

867,00
500,00
201,50
0,00

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

300,00
14.125,00
0,00
2000,00
Totaal aan liquide middelen 2018

€17.993,50

Som der baten

€17.993,50

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 bouw start primary school Cole Academy
Kosten medische post

257,35
69,98
522,00
20,14
0,00
146,63
300,00
634,05
1.350,00
25.353,00
1.000,00

Som der lasten

€29.653,15

Reserveringen voor 2021
Reserveringen t/m zomer 2019:
Algemene kosten voor doelstelling
Project medische post
Project primary

150,00
500,00
1.500,00

Totaal aan reservering****

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

2020

2019

2018

2017

Op bank*

14.456,16

15.590,55

10.824,42

69.168,23

1.568,50
300,00
14.125,00
0,00
2.000,00
32.449,66

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

869,49
146,63

506,97
108,50

352,89
108,25

1.270,37
193,50

1016,12

615,47

461,14

1.463,87

300,00
634,05
1.350,00
27.490,54

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

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

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

Donaties uit derden**
Inkomsten uit sponsorkinderen
Inkomsten uit stichtingen/fondsen/congregaties
Inkomsten uit donaties van bedrijven
Inkomsten fundraising Gambia
Totaal
Kosten fondswerving
Bestuurskosten
Bankkosten
Totaal
Besteding/lasten
Betaling sponsorkinderen aan scholen
Transport kosten
Algemene kosten basis doelen
Kosten projecten

Reserveringen

Totaal

28.774,59

Totaal

2.150,00
32.940,71

2021

Saldo op bank Nederland 31-12-2020

1.337,29*

Saldo op bank in Gambia 31-12-2020

821,66*

Totaal op Bankrekeningen 31-12-2010

2.158,95

Note:
*Op bank: Dit bedrag stond nog op de bank op 31/12/2020 voor lopende projecten en nieuw te realiseren projecten in
2021
**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 2021: Het gereserveerde bedrag van €2.158,95 is bedoeld voor de nog lopende projecten tot
aan de zomer. Zie de verslaggeving.

3. Balans
Activa

Passiva

Liquide middelen
Op bank

2.158,95

Reservering projecten

Totaal € 58,95

2.150,00

Totaal €2.158,95

Zoals u ziet is er een bedrag van 32.449,66 euro binnen gekomen aan donaties, we hebben inclusief reserveringen
32.940,71 uitgegeven. Dus een tekort van 491,05 euro. Maar omdat we een potje reserveringen (te nog uit te voeren tot de
zomer 2021) hebben gemaakt blijft ons saldo positief
De stichting heeft een positief saldo aan het eind van het jaar 2020 op de bankrekeningen van €2.158,95 maar omdat de
reserveringen van diverse projecten zijn meegerekend in het jaar 2021, hebben wij een nog bedrag van € 58,95 over voor
2021 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
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Slotwoord
Ja is het lastiger om donaties binnen te krijgen? JA, maar wij weten waarvoor we het doen, wij doen
het voor de kansarme kids …de lieve Gambiaanse kids!
Kinderen over de hele wereld willen spelen, leren en dromen en dat willen wij ook!
Dus daarom zetten wij door hoe moeilijk de omstandigheden soms zijn, Covid-19 gaan wij ook met
strijdlust tegemoet, wij kijken naar de toekomst een toekomst waar een glimlach centraal staat.
En dat kunnen wij doen door scholen te bouwen en lesmateriaal te doneren want daarmee bouw je
een land op!
Maar ook de bron van het leven staat centraal, de veilige geboorte van een kind in een veilige
omgeving.
Stichting Gambia-Kids zal 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 750 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.

Doneer, Gun en Lach!!!
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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