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Voorwoord   

   

2016; alweer het 3e jaar dat wij officieel actief waren in Gambia als Stichting Gambia-Kids. Gelukkig 

was dit ook weer een mooi jaar, met leuke momenten, spannende momenten en herinneringen!   

Onze lopende projecten hebben wij dit jaar ook gelukkig weer gewoon, zonder al te veel tegenslagen 

kunnen uitvoeren.   

De Adams kids nursery school is weer voor een jaar goedgekeurd door het ministerie van onderwijs, 

het voedselproject heeft tot aan de zomer heel veel buikjes kunnen vullen, diverse scholen zijn weer 

voorzien van een heel jaar les-en leermateriaal en het laatste is toch wel het mooist, dat wij weer 

een school hebben kunnen bouwen, een academy!   

Maar de laatste maanden van het jaar is er veel gebeurd in het mooie kleine Gambia, er is een 

machtswisseling geweest en dat is niet zonder slag of stoot gegaan. De bevolking heeft in een korte 

tijd veel op hun schouders gekregen. Gelukkig zijn we, in Gambia 2017 goed gestart, een nieuwe 

president met nieuwe plannen. Maar wij weten maar al te goed dat nieuwe plannen niet in 1 dag 

worden uitgevoerd. Daarom hebben we al wat extra geïnvesteerd in het voedselprogramma, dat is 

levensbehoefte nr.1. Dit hebben we gedaan met de tegoeden die we nog hadden voor 2016. Er zijn 

twee scholen, de Wisdom nursery en Gadhoh nursery, die in de maanden november, december en 

januari 2x per week een lunch hebben gekregen.   

Wij hebben als stichting een goed gevoel bij de nieuwe president Barrow en in zijn ministers, maar de 

tijd zal het uitwijzen. Voorlopig weten wij dat wij en onze hulp nog steeds erg hard nodig is en daar 

gaan we mee door.   

Net als de voorgaande jaren mochten we dit jaar ook weer rekenen op hulp van heel veel 

verschillende personen, instanties en bedrijven in veel verschillende vormen. De een gaf materiaal, 

de ander geld en weer een ander gaf zijn tijd, allemaal even waardevol!   

Wij willen dan ook iedereen die ons heeft geholpen het afgelopen jaar en natuurlijk de jaren 

daarvoor ontzettend bedanken!    

Zonder deze hulp kunnen wij als stichting niet bestaan en wij hopen dan ook dat u ook in 2017 nog 

eens aan ons denkt want er staan alweer projecten klaar voor 2017!   

    

Jerre jeef zoals ze in Wollof dankjewel zeggen!   
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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 highshool-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 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 willen wij ons dit jaar 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 buitenspeelmateriaal   

• De Wisdom nursery school; schoolboeken en schrijfmateriaal en schoolmeubilair   

• Gadhoh nursery (school voor de doven); schoolmeubilair, schoolboeken, schrijfmateriaal, 

speelgoed en buitenspeelmateriaal   

• 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 lowerbasic school; schoolboeken, Schrijfmateriaal en kleding   

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

kleding  
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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   

   

  

   

   

Hoofd project: Het runnen van de Nursery voor kansarme kinderen en schoolmateriaal voorzieningen 

voor diverse scholen.   

Sky blue nursery    

Burbage nursery   

Adams Kids nursery   

Mamuda nursery   

Govi nursery    

Cole Academy   
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3. Project Adams kids nursery   
Sinds maart 2014 is de door ons gebouwde Adams Kids Nursery school in gebruik. Het gebouw 

bestaat uit 4 klaslokalen, een toiletgebouw, een kantoor en een schoolplein, op deze school krijgen 

momenteel 110 kinderen onderwijs.   

Begin van het schooljaar zijn er weer inspecties geweest vanuit het ministerie en alles was in orde, 

het certificaat is weer voor een jaar binnen. De leraren hebben allemaal een contract getekend dat 

ze 3 jaar lang een opleiding gaan volgen op het gebied van lesgeven voor een nursery school, het ECD 

(Early Childhood Development) programma. Ze gaan dan 3 jaar lang in elke vakantie naar de College.   

Ook in 2016 heeft de school weer veel donaties ontvangen in de vorm van materialen en boekengeld. 

Voor 2017 staat er op de planning als extra het vervangen van het dak van het kantoor, deze heeft 

door de mangoboom van de buren enorm veel schade aangebracht aan het gebouw en deze zal dan 

ook voor het regenseizoen vervangen. Voor de kids zal het sport programma gestart worden zodat ze 

meer in teamverband ondernemen, dit zal samen gebeuren met de Sky blue nursery school.   

   

Schoolmateriaal voor diverse scholen   
Het afgelopen jaar hebben we drie scholen kunnen voorzien van schoolmeubilair, schoolboeken, 

schrijfmateriaal en natuurlijk speelmateriaal.   

De scholen die schoolmeubilair hebben gekregen zijn; Mobeta nursery en primary school, Inspiration 

nursery school en Brothers and Sister nursery school. De scholen die we de afgelopen jaren hebben 

gebouwd hebben natuurlijk ook allen weer lesboeken en lesmateriaal gekregen aan het begin van 

het schooljaar. Naast dit hebben we ook regelmatig bezoek van toeristen en vrijwilligers. Deze 

nemen ook materiaal mee naar de projecten, Wij proberen wel dat elk project zijn aandeel krijgt en 

dat het eerlijk verdeeld wordt.   

Extra is er een bedrag gebruikt voor de acute situatie van de Wisdom nursery school, deze school 

werd gesloten begin september door de onderzoekscommissie van het ministerie, er waren 5 punten 

waardoor de school dicht moest. Na meerdere gespreken met de directeur, de clustermonitor en wij 

als stichting hebben we de druk van de ketel kunnen halen door; een muur geplaatst te hebben rond 

de school, een toiletblok extra te hebben gebouwd en het dak te hebben vervangen. Voor het 

schooljaar 2017 is de school “oké” verklaard, maar er moet heel wat worden gedaan voor een 

goedkeuring. Het advies is compleet nieuwbouwen c.q. verhuizen naar betere locatie. Deze extra 

kosten zijn voor ons als stichting gekomen op € 3.200,-.    

   

4. Extra beoogde doelen   

Project Ontbijt project   

Heerlijk ontbijten op school, het is gezellig maar ook een must!   
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Doordat we in 2016 zo’n 325 kinderen een ontbijtje hebben kunnen geven op 3 scholen, kunnen we 

wel zeggen dat het baat heeft.   

De kinderen zijn actiever, de huid van de kinderen minder problemen en de ouders zijn blij.  De 

laatste maanden van het jaar waren wat lastiger qua voedingsmiddelen wegens de politieke 

strubbelingen die we in Gambia hadden. Maar toch hebben we er elke dag een gezonde maaltijd van 

gemaakt. Wij hebben zelfs twee scholen extra in ons programma opgenomen wegens de tijdelijke 

situatie in het land. De kookmoeders op twee scholen zouden graag zien in de toekomst dat er een 

plek voor hun komt op de schoolcompound, een kleine buitenkeuken. De kinderen…tja die smullen!   

 

   

Project bouw Cole Academy in Sinchangkeita-Yuna   

In 2015-2016 hebben we plannen gemaakt om in het kleine langgerekte dorpje Sinchangkeita-Yuna 

een school te bouwen. Naar mate het plan meer vorm kreeg en we de bouw startte werden we met 

onze neus op de feite gedrukt dat dit dorpje behoefte heeft aan meer. Alles is op grote afstand. Dus 

het werd geen nursery maar een academy. Dit houdt in dat we met deze school vele kanten op 

kunnen. De bouw is gestart in mei 2016 en in september opende de school officieel haar deuren. De 

verwachte 100 kinderen werden er 180 en op dit moment is er een stop op de aanname omdat de 

klassen overvol zitten. De leeftijden op de school zijn vanaf 3.5 jaar oud tot 13 jaar oud. Er is 

gebleken in de eerste weken dat de meeste kinderen nog nooit een school van binnen hebben 

gezien. Daarom is dit een geweldig project, educatie bieden aan een groep die het echt nodig heeft!   

De leraren zijn zeer enthousiast en hebben het beste voor met de kinderen en de school.   

Wij zouden graag zien dat de leraren in 2017 een ECD opleiding gaan volgen op de college, zodat de 

leraren gecertificeerd worden en dat Cole Academy aan alle eisen voldoet van het ministerie van 

onderwijs.   

 

Project ondersteunen Govi   
Govi, de school voor de slechtzienden en blinden kinderen van Gambia. De plek om echt kind te zijn! 

Na de bouw van de nursery hebben we ons ook gefocust om in 2016 hulp te bieden aan GOVI in de 

vorm van braille materiaal, firstaid koffer, tuingereedschap etc.   

Het braille materiaal in de vorm van spellen wordt intensief gebruikt, de taststokken zijn een 

wekelijkse les binnen de nursery en primary school, we hebben er nog niet genoeg om elk kind zijn 

eigen stok te geven, dus we doen het nu in les vorm, dat betekent dat de kinderen in en rond de 

schoolcompound onder begeleiding ervaring op doen.   
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Het grootste cadeau voor de kinderen zijn de tape recorders en de braille machines, maar als je het 

aan hun zelf vraagt dat zeggen ze…volgende keer graag een voetbal of een fiets meenemen!   

De hulp voor het aanleggen van de bananenplantage heeft zijn eerste vruchten al gegeven, de 

kinderen vinden het leuk om te helpen in de tuin en met de opbrengst van de bananen wordt de 

lunch bekostigt. Voor 2017 staat de bouw van de toilet en belevenistuin op het programma.   

   

 

 

De Braille 

machine  

 

  

 

De 

bananenplantage  

 

 

  

 

 

Het speelgoed  

 

  

   

5. De Sponsorkinderen   
Dit is en blijft een onderdeel van onze stichting, de sponsorkinderen. De sponsorkinderen gaan 

doormiddel van een Nederlandse sponsorouder naar school, zij betalen de schoolfee en 

schooluniform en de kinderen hebben de taak om elke dag naar school te gaan. Ook dit jaar hebben 

we er weer veel, het zijn er in 2016 in totaal 45 waarvan er 12 naar de primary school gaan. Elk jaar 

krijgen de Nederlandse sponsorouders een up date over het kind en zijn prestaties op school.   

Wij zullen deze kinderen ook in 2017 blijven steunen in hun educatie.   

   

   

6. De Toekomst, onze plannen   
  

Hebben wij plannen voor de toekomst…voor 2017? Ja natuurlijk!   

Stichting Gambia-kids heeft als slogan, wie helpt er nou niet een kind naar school   



Stichting Gambia-Kids Jaarverslag 2016   10       

In 2017 hebben we een plan dat iets verder gaat dan de nursery scholen, we willen en we gaan een 

skillcenter bouwen met daaraan vast een medische EHBO post met consultatie bureau.   

Dit al zal plaatsvinden in het dorp Sinchangkeita, op de compound waar ook de Cole Academy staat. 

In de omgeving van dit dorp is geen opleiding voor de tieners, zij moeten naar Brikama, Serrekunda 

of Banjul. Deze steden liggen allemaal op meer dan een uur reistijd en de Bushtaxi(waarvan er maar 

4 zijn) kost geld ‘smorgens vol=vol.   

De tieners gaan in de skillcenter een opleiding volgen tot timmerman/meubelmaker, bouwvakker, 

kleermaker en verpleging. Daarnaast krijgen ze basis lessen in de Engelse taal, reken en sociale 

studies, maar ook hoe zet ik een eigen bedrijfje op. De medische post heeft een leerfunctie voor de 

tieners/studenten en zal voor baby’s, peuters, kleuters en hun moeders dienen als een consultatie 

bureau, waar ook de inentingen en voorlichting zal plaats vinden. Daarnaast zullen er twee 

Afrikaanse hutten gebouwd worden door de tieners/studenten waar wij vrijwilligers kunnen 

herbergen.   

Bij het schrijven van dit jaarverslag hebben we het beoogde bedrag al binnen maar zullen wij zeer blij 

zijn met extra giften zowel in gelden als natura denkende aan babykleding, verbandmateriaal, 

verpleegkleding, (tuin)gereedschap en natuurlijk lesmateriaal.   

Naast de skillcenter en medische post gaan we natuurlijk door met onze nursery scholen over het 

gehele land en de schoolboeken-en materiaal donaties aan scholen die het nodig hebben. Willen wij 

natuurlijk ook nog de kinderen voeden met ons ontbijtproject en alle andere leuke dingen die op ons 

pad komen of acute hulp bieden waar nodig!   

    

7. Financieel verslag   
   

1. Staat van Baten en Lasten   

                                                                                                                                                                          2016   
Baten                           

Eigen fondswerving   
   Donaties uit derden:      

   €   
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         -particulieren                      921,39   
                                                 -kerken                     5312,79   
         -internet donaties                  1507,87   
         -diverse                       678,78   

Inkomsten uit sponsorkinderen                       1780,00   

   Inkomsten uit stichtingen/fondsen/congregaties            47222,00   

   Inkomsten donaties van bedrijven                  59935,79   
   Inkomsten Fundraising in Gambia                  15022,00   

               Totaal aan liquide middelen 2016   €132.380,62   

Som der baten               
   

            €132.380,62   

Lasten                

Bestuurskosten:   

            €   

         -website                     154,40   

         -Anbi                         34,99   

         -kantoorbenodigdheden                 231,37   

         -diverse                     572.85    

         - Vsg lidmaatschap                    30,00   

               Bankkosten            
               Besteed aan doelstellingen:   

              307,30   

               Betaling sponsorkinderen aan scholen                1780,00   

               Transport kosten Nederland-Gambia                  1384,18   

               Algemene kosten basis doelen                                           17275,00   

               Kosten project Adams kids nursery                  5025,00   

               Kosten project ontbijt Adams kids                  1000,00   

               Kosten project ontbijt Sky blue                  1000,00   

               Kosten ontbijt project 3 scholen                              14980,00    

               Kosten bouw Mamuda afbouw van 2015-2016                   725,00      

               Kosten project Govi fase 2                                 13300,00   

               Kosten waterproject Burbage                   2371,97   

               Kosten ondersteuning Govi (2 jarenplan)                           15600,00   

               Kosten bouw Cole Academy-Sinchangkeita/Yuna                                   19000,00   

              Totaal aan lasten    

Reserveringen voor 2017   
   Reserveringen t/m zomer 2017:   

      € 94.772,06   

         Algemene kosten voor doelstelling            3000,00   

                                                    Adams kids nursery               4000,00      

         Project ontbijt project               4000,00   

         Project skillcenter&medische post                        42150,00   

         Project ondersteuning(2 jarenplan)                                     10000,00   
               Totaal aan reservering****       €63.150,00   

Som der lasten                         €157.922,06   

2. Toelichting op staat van baten en lasten   

   

Liquide middelen                2016      2015      2014   
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Op bank*                           
   

   30.228,76   37.058,40   12.175,00   

Donaties uit derden**                 8.420,83    14.992,01       3.265,23  

Inkomsten uit sponsorkinderen              1.780,00          1.740,00       1.680,00  
Inkomsten uit stichtingen/fondsen/congregaties      47.222,00    36.409,00     41.382,58  
Inkomsten donaties van bedrijven            59.935,79      7.872,00               0,-   

Inkomsten Fundraising in Gambia            15.022,00    10.156,00               0,-   

Inkomsten water project Burbage                     2.371,97               0,-   

               
Kosten fondswerving   

Totaal                  162.609,38               110.599,38    58.502,81  

Bestuurskosten                    1.023,61          802,09         529,85   

Bankkosten                       307,30            233,75       117,35   

               
Bestedingen/lasten   

Totaal        1.330,91       1.035,84         647,20 

Betaling sponsorkinderen aan scholen                   1780,00       1.740,00       1.680,00 

Transport kosten                          1384,18       5.181,06                 0,- 

Algemene kosten basis doelen              17.275,00     10.000,00        5120,21  

Kosten projecten            

   
        73.001,97     64.326,30     13.997,00 

Reservering                     63.150,00     22.146,97                0,-   

Nog in kas voor overige doelstellingen                   6.018,23****    

Saldo in Nederland op de bank 31-12-2016           55.786,29     

Saldo in Gambia  31-12-2016       
        13.381,94                

Note:   
 *Op bank: Dit bedrag stond nog op de bank op 31/12 voor lopende projecten en nieuw te realiseren projecten in 2016 **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 2017: Het gereserveerde bedrag van €63.150,00   is bedoeld voor de nog lopende projecten tot aan de zomer. 
Zie de verslaggeving.   
****Nog in Kas, dit is naast de reserveringen. Dit bedrag zal gebruikt worden voor een van de lopende of nieuwe doelen van 2017.   

3. Balans   

  Activa                  Passiva   

  Liquide middelen      
   Op bank    69.168,23         Reservering projecten         63.150,00   
                     In kas voor overige projecten        6.018,23       Totaal €69.168,23          Totaal  €69.168,23   

         

Slotwoord   
Na weer een jaar geweldige projecten te hebben kunnen voorzetten en nieuwe projecten 

gerealiseerd te hebben is onze dank zeer groot!   

Wij als stichting, Wij als liefhebbers van het land Gambia en wij als mensen kijken uit naar een nieuw 

Gambia…een Gambia met kansen!   

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.   



Stichting Gambia-Kids Jaarverslag 2016   13       

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                  Jarmilla Kids Foundation (The Gambia)   

Spoorlaan 6                  Brusubi Phase 2-Plot 358   

3903 XA Veenendaal                     The Gambia   

Telefoon:+31-(0)623561907       Telefoon:+220-3743588         stichtinggambiakids@gmail.com      

Jarmillakidsfoundation@gmail.com     

Bankrekeningnummer: NL60ABNA0476944503   

Kvk nummer: 57414475   

RSIN nummer: 852569828   

CBO nummer (Charitable based organisation The Gambia): 2014/C291 Jarmilla Kids Foundation (The Gambia)   

   


