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VOORWOORD
In 2010 startten onze voorzitter Maartje Heger en secretaris Loes Hirdes met de eerste
activiteiten van stichting Hand in Hand Gambia. Het was toen nog allemaal heel klein en we
hadden nooit durven dromen dat we in 2012 uit zouden groeien tot een officiële stichting en
dus in 2013 een jaarverslag zouden “moeten” maken!
2013 was een heel succesvol jaar voor de stichting, waarin we verschillende projecten in
Gambia ondersteund en opgezet hebben. In het begin van het jaar hebben we een gedeelte
van de nursery school van Victor Akharume in Tallinding gebouwd, waar onze
sponsorkinderen Mariama en Isatou Kanteh naar school gaan. Verder stonden deze maanden
vooral in het teken van het vinden van een geschikt dorp om een nieuwe om een dorp te
vinden met de juiste intenties. We kwamen uit in het dorp Faraba Kairaba, waar we na veel
onderhandelingen in mei startten met de bouw van een nursery school voor ongeveer 100
kinderen. In oktober was de school klaar en in no time gingen er 120 kinderen naar school.
Geweldig!
Ook was 2013 het jaar waarin we begonnen zijn met het werken met vrijwilligers uit
Nederland die een periode in Gambia gaan helpen bij een van onze projecten.
Dit alles hebben we kunnen realiseren door heel veel hulp van allerlei personen, instanties en
bedrijven, die besloten zich in te zetten voor onze stichting en allerlei activiteiten op touw
zetten, waarmee mooie bedragen binnen kwamen. Ook hier kwam de betekenis van onze
naam weer duidelijk naar voren: hand in hand. We willen alle personen die ons geholpen
hebben, op welke manier dan ook, ontzettend bedanken!
Nieuwe ideeën en plannen zijn er volop voor het komende jaar!
Bestuur Stichting Hand in Hand Gambia.
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ALGEMEEN
Visie & missie
Hand in Hand Gambia zet zich in om de leefomstandigheden in Gambia te verbeteren, met
als belangrijkste onderdeel het onderwijs. De stichting is opgezet door twee leerkrachten en
vervolgens uitgebreid met mensen die vanuit andere invalshoeken meedenken en
meehelpen. Wij zijn van mening dat onderwijs de basis vormt voor de ontwikkeling van een
kind. Zonder (goede) scholing wordt de kans op een goede toekomst heel klein. We vinden
dat elk kind recht heeft op onderwijs. In Gambia is dit helaas nog lang niet het geval. Vooral
de nursery schools zijn voor veel ouders onbetaalbaar, waardoor veel kinderen in de leeftijd
van 4 tot 7 jaar oud niet naar school gaan. Voor deze kinderen zet Hand in Hand Gambia zich
in. We bouwen scholen in dorpen waar nog geen scholen zijn, we herbouwen scholen die niet
de beschikking hebben over een goed schoolgebouw en we ondersteunen kinderen door
(gedeeltelijk) het schoolgeld te betalen, zodat ze naar school kunnen gaan.
Uiteraard vinden wij het ook belangrijk dat het onderwijs een bepaald niveau heeft. In
Gambia worden de leerkrachten anders opgeleid dan in Nederland. Wij gaan met de
leerkrachten in gesprek om vanuit beide visies goed onderwijs in te richten. Vanuit Nederland
zorgen we voor bepaalde materialen die nodig zijn om dit onderwijs te kunnen realiseren, als
deze niet in Gambia te krijgen zijn.
Naast het de verbetering van het onderwijs, richten we ons ook op andere faciliteiten die de
leefomstandigheden van de inwoners van Gambia verbeteren. Hierbij valt te denken aan
health centra en jeugd centra. We bekijken welke voorzieningen in een dorp nodig zijn en
waar men behoefte aan heeft en bepalen vervolgens of Hand in Hand Gambia er een rol in
kan spelen om deze faciliteiten te realiseren.
Hand in Hand Gambia vindt het heel belangrijk om bovenstaande doelen in samenwerking te
realiseren. Dit blijkt ook uit de naam van de stichting; hand in hand; Gambia en Nederland
samen. Overleg staat bij ons hoog in het vaandel. We werken vanuit de vraag van de
Gambiaanse bevolking. We zijn namelijk van mening dat wij niet degene moeten zijn die
moeten bepalen wat er in Gambia moet gebeuren. We zijn wel degene die hen kunnen
helpen om hun ideeën te realiseren.
Hand in Hand Gambia wil structurele hulp bieden. Dit houdt in dat we bijna altijd langere tijd
aan een project verbonden zijn. De eerste jaren bieden we het project veel financiële hulp.
We maken echter vanaf het begin al plannen over de wijze waarop het project onafhankelijk
kan worden. Hier werken we samen naartoe; onze steun neemt af en het project zorgt steeds
meer voor hun eigen inkomsten.
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Oprichting
Stichting Hand in Hand Gambia is een officiële Nederlandse stichting sinds 2012.
Deze staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56515420

Samenstelling bestuur Nederland
Op 31 december bestond het Nederlands bestuur van stichting Hand in Hand Gambia uit:
Voorzitter
: Maartje Heger
Secretaris
: Loes Hirdes
Penningmeester : André Heger

Samenstelling van bestuur Gambia
Op 31 december bestond het Gambiaanse bestuur van onze partnerorganisatie in Gambia,
Hand in Hand Association uit:
President
: Sulay Mbye
Secretary
: Maartje Heger
Treasurer
: André Heger
Vice President : Loes Hirdes
Auditor
: Lotte Heger
Adviser
: Abdoulie Gaye

Fiscaal
Per 2012 is Stichting Hand in Hand Gambia gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) op grond van artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001. Voor de schenker zijn
door de rangschikking als ANBI aan de Stichting Hand in Hand Gambia gedane schenkingen,
legaten en erfstellingen fiscaal aftrekbaar op grond van artikel 6.32 e.v. Wet Inkomstenbelasting 2001 en artikel 16 Wet Vennootschapsbelasting 1969.

Bankrelatie
Stichting Hand in Hand Gambia staat geregistreerd bij de ING Bank.
IBAN nummer: NL67INGB0007675394

Kamer van Koophandel
Stichting Hand in Hand Gambia staat geregistreerd bij de kamer van koophandel
KvK 56515420

Internet
Middels het internet zijn wij op onderstaande manieren te bereiken:
Het adres van onze website is: www.handinhandgambia.nl
Het e-mailadres is: info@handinhandgambia.nl
Ook plaatsen wij veel informatie op Facebookpagina: www.facebook.com/handinhandgambia
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PROJECT VICTORIOUS NURSERY SCHOOL
De Gambiaanse regering heeft in 2012/2013 alle nursery schools in Gambia gecontroleerd. Er
werd bekeken of een aantal (basis)voorwaarden aanwezig waren, zoals toiletten, een kantoor
en een wateraansluiting. Ook mag de school niet meer op de compound van iemand anders
staan; de grond moet in het bezit zijn van de school. Helaas was dit laatste bij de Victorious
Nursery School niet het geval. De school heeft eind 2012 per direct moeten sluiten. De
directeur Victor heeft vervolgens alles op alles gezet om een nieuwe school te realiseren,
zodat de kinderen weer naar school kunnen gaan. Inmiddels heeft hij een nieuw stuk grond
gekregen en heeft twee lokalen en toiletten gebouwd.
Maar daarna was het geld op... De regering gaf aan dat er bij de volgende controle een
watervoorziening op de compound van de school aanwezig moet zijn. Hand in Hand Gambia
heeft in 2013 ervoor gezorgd dat er een waterput gebouwd wordt bij de school, zodat de
school bij een volgende controle mag blijven bestaan.
Verder moesten er nog twee klaslokalen gebouwd worden. Ook de afwerking van de lokalen
die er al stonden, liet te wensen over. Hand in Hand Gambia is, in samenwerking met Victor,
in het voorjaar van 2013 hiermee aan de slag gegaan. Samen hebben we ervoor gezorgd dat
er een complete school staat die voldoet aan de eisen van de overheid.
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PROJECT FARABA KAIRABA
Faraba Kairaba nursery school
In 2011 heeft een leerkracht uit Faraba Kairaba het initiatief genomen om een nursery school
op te zetten, zodat de jongere kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar oud uit zijn dorp ook
onderwijs zouden kunnen volgen. Hij heeft toen een nursery school gebouwd met vier kleine
klaslokalen. Het gebouw was van lokale materialen gebouwd en tijdens het regenseizoen is er
veel beschadigd. Hierdoor heeft de overheid de school in het najaar van 2012 gesloten; het
was niet veilig meer om in dit gebouw les te geven aan kinderen. Sinds die tijd gaan de
kinderen niet meer naar school, aangezien er geen geld en middelen zijn om de school te
repareren.
Hand in Hand Gambia is in het voorjaar van 2013 een aantal keer in het dorp geweest en
heeft goede gesprekken gevoerd met de directeur, de leerkrachten en de lokale
gemeenteraad (the V.D.C.). Er is toen besloten om, middels een goede samenwerking tussen
beide partijen, een nieuwe nursery school te bouwen, waarmee in mei 2013 een start
gemaakt is. In oktober 2013 was de school klaar voor gebruik. Het is een nursery school
geworden met vier klaslokalen, waar onderwijs gegeven kan worden aan ongeveer 120
kinderen. Ook zijn er een teamkamer, kantoor, opslagruimte, keuken en toiletten gebouwd.
Momenteel is de school financieel grotendeels afhankelijk van Hand in Hand Gambia. In de
komende jaren gaat deze steun afgebouwd worden, door projecten op te zetten in het dorp,
waarmee de bewoners zelf geld op kunnen halen om de lopende kosten (salarissen, lunch
e.d.) te betalen.
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Plannen voor 2014
Youth center
In het voorjaar van 2014 zal de start gemaakt worden met de bouw van een jeugdcentrum in
het dorp Faraba Kairaba. Dit jeugdcentrum komt op hetzelfde terrein als de nursery school.
Het hoofddoel van het jeugdcentrum is het opzetten van activiteiten voor de jeugd van het
dorp en de aangrenzende dorpen. Denk hierbij aan trainingen en cursussen, maar ook aan
feestavonden en sportactiviteiten. Momenteel bestaat er nog niet zo'n voorziening in het
dorp. Mogelijk wordt er ook een internetcafé opgezet in een gedeelte van dit jeugdcentrum.
Daarnaast zal dit jeugdcentrum ook gaan fungeren als gemeenschapshuis, waar bijvoorbeeld
de Village Development Committee (V.D.C.) hun bijeenkomsten kan houden en waar
conferenties gehouden kunnen worden. Op dit moment wordt er vergaderd onder de
mangoboom, wat natuurlijk ook z'n charme heeft, maar helaas niet altijd even praktisch is...
Het jeugdcentrum zal ook een belangrijke inkomstenbron voor de nursery school gaan
vormen. De opbrengst van de activiteiten die hier georganiseerd worden, kan gedeeltelijk
gebruikt gaan worden om de lopende kosten van de school te betalen, zoals de salarissen
Van de leerkrachten en de kosten voor de dagelijkse lunch voor de leerlingen.
Op deze manier kan het dorp zichzelf voorzien en is niet afhankelijk van anderen.

Huisje voor vrijwilligers
Hand in Hand Gambia krijgt steeds meer verzoeken van vrijwilligers die graag een tijd aan de
slag willen bij een van onze projecten in Gambia. Wij zijn hier erg blij mee, omdat zowel ons
bestuur als onze Gambiaanse partners dit erg belangrijk vinden. De uitwisseling van ervaring,
kennis en ideeën blijkt telkens weer heel waardevol en helpt de projecten een stapje verder.
Op dit moment verblijven de vrijwilligers meestal in het kustgebied en reizen dagelijks op en
neer naar hun project in Faraba Kairaba. Dit is een behoorlijke investering, zowel in tijd als in
geld. "Dat moet toch beter kunnen!"
In de loop van 2014 zal er een huisje voor vrijwilligers en andere geïnteresseerden gebouwd
gaan worden in Faraba Kairaba. Dit huisje komt op dezelfde compound als de nursery school
en het jeugdcentrum. Alle benodigde voorzieningen zullen aanwezig zijn, zoals een
woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer, stromend water en elektriciteit. Door vrijwilligers
de kans te bieden om hier te verblijven, krijgen zij de kans om het échte Gambiaanse leven te
ervaren in een echt Gambiaans dorp. Zij zullen samen leven in het dorp met hun Gambiaanse
collega's, waar door het contact makkelijker en natuurlijker zal verlopen en er nog beter op
elkaar afgestemd kan worden.

Health center
In het najaar van 2014 zal Hand in Hand Gambia in samenwerking met V.D.C. van Faraba
Kairaba een start gaan maken met de realisering van een health center aan de rand van het
dorp. Gekozen is voor een plek die direct aan de verharde weg ligt, zodat het health center
goed te bereiken is met een ambulance. Deze plek is ook makkelijk te bereiken voor de
mensen uit het dorp; de afstand is niet ver.
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Het wordt een health center waar de eerste hulp verleend wordt en van waaruit mensen
eventueel doorgestuurd kunnen worden naar een grotere health post in de dichtstbijzijnde
stad Brikama of zelfs naar het grote ziekenhuis in de hoofdstad Banjul. Op dit moment
moeten mensen altijd een afstand van ongeveer 15 km afleggen, voordat ze in Brikama zijn
en medische hulp kunnen krijgen. Voor sommige mensen is deze afstand niet te overbruggen
of komen ze te laat... Dit willen we graag voorkomen! Naar alle verwachting zal het health
center ook veel bezocht gaan worden door hoogzwangere vrouwen die op het punt staan
om te bevallen.
Er zal in dit health center gewerkt gaan worden met gekwalificeerd personeel en net als bij de
andere project in Faraba Kairaba is de doelstelling en afspraak dat de inwoners na verloop
van tijd het health center financieel zelf kunnen draaien; het dorp zal zelfvoorzienend worden.
Dit zal gaan gebeuren doordat er projecten en activiteiten opgezet worden in het dorp,
waarmee geld verdiend wordt om de lopende kosten te betalen.

SPONSOR KINDEREN
Sinds 2011 steunen wij Mariama Kanteh. Wij ontmoetten haar toen, terwijl ze naar een school
ging voor gehandicapte kinderen, terwijl zij zelf geen handicap heeft. De reden hiervoor was,
omdat deze school goedkoper was dan een normale nursery school. We hebben Mariama
toen ingeschreven bij de Victorious nursery school.
Hier is ze in 2013 voor het derde jaar naar school gegaan. Ze zit momenteel in de laatste
groep: Grade 3. Na dit schooljaar zal ze naar een primary school gaan. Sinds dit jaar steunen
wij ook het jongere zusje van Mariama: Isatou Kanteh. Zij is na de zomervakantie gestart in
Grade 1 en doet het ontzettend goed. We zullen haar de komende jaren ook blijven steunen.
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FINANCIEEL VERSLAG
BALANS per 31-12-2013
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen

€ 2.496,00
+ _________________

Totaal

€ 2.496,00

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves

€ 2.496,00
+ _________________

Totaal

€ 2.496,00

STAAT VAN BATEN EN LASTEN per 31-12-2013

BATEN 2013
Eigen fondsenwerving
Basisschool Andreasschool Velden
Basisschool Kleur-Rijk Venlo
Basisschool ’t Kapelke Lomm
Collecte Velden
Hogeschool de Kempel
Lyceum Schöndeln Roermond
Mannenbingo Velden
Oudervereniging Bocholtz
Stichting Musical Stella Duce Venlo
Stichting Vastenactie Velden
VSO de Velddijk Tegelen
Particulieren

€ 1.692,00
€
706,00
€
468,00
€
908,00
€ 4.032,00
€ 14.953,00
€
900,00
€ 2.000,00
€
930,00
€ 1.158,00
€
500,00
€
927,00
+ __________________

Som der baten

€ 29.174,00

LASTEN 2013
Besteed aan doelstelling
Containers
Project Victorious nursery school
Project Faraba Kairaba nursery school
Personeelskosten
Salaris leerkrachten Faraba Kairaba nursery school
Schoolgeld sponsorkinderen
Schoollunch Faraba Kairaba nursery school

€
938,00
€ 3.400,00
€ 17.000,00
€ 2.400,00
€ 1.720,00
€
500,00
€
720,00
+ __________________

Som der lasten

Stichting Hand in Hand Gambia

€ 26.678,00

Jaarverslag 2013

Pagina 10-11

CONTACT
Stichting Hand in Hand Gambia
p.a. Mariastraat 69
5912 CC Venlo
info@handinhandgambia.nl
www.handinhandgambia.nl
www.facebook.com/handinhandgambia
KvK 56515420
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