Projecten Bouwstenen voor Gambia - Mama Afrika
Besteding van giften, sponsoring en winkelopbrengsten in de jaren 2012 en 2013
In dit verslag combineren we de stand van zaken bij het uitvoeren van projecten met het financieel overzicht
over 2012 en 2013. Omdat veel sponsoracties in 2012 en de besteding van de opbrengsten voor een deel in
2013 plaatsvonden tijdens ons verblijf van 5 maanden in Gambia, geeft dit een duidelijk beeld.
Afgelopen jaar is er veel gebeurd rondom de Stichting, in Nederland en in Gambia. Met dank aan alle
sponsoren, mensen die acties opzetten, kopers van de Gambiaanse producten en alle vrijwilligers in de
winkel en bij de activiteiten kunnen we voor veel Gambianen het verschil maken tussen geen of wel een
opleiding, geen of wel werk, slechte of goede lesomstandigheden, armoedige of menswaardige behuizing.
De winkel Mama Afrika sloot zijn deuren weliswaar bij vertrek naar Gambia, maar de vrijwilligers hebben
de verkoop van crèmes, zeep en houtsnijwerk van huis uit voortgezet. Verkooppunt Denekamp wordt
voortgezet door Josephien Smale, Alerdink 7. Na terugkomst staan we op markten en braderieën in Twente.
Ook worden schilderijen en houten beelden tentoon gesteld bij winkels zoals Kötters Werelds Wonen in
Oldenzaal en houten beelden bij Dani Fleur. Wellicht zal komend jaar weer een Gambia-winkel geopend
worden, maar alle producten kunnen ook bij Marianne thuis bekeken en gekocht worden: Hobolaan 7,
Oldenzaal (tel. 0541-531181). Ook de lezingen over Gambia en over het leven aldaar worden door Marianne
voortgezet en is het plan om eind 2014 een modeshow van traditionele kleding van de verschillende
stammen in Gambia te organiseren (zie voor verdere informatie de site www.BouwstenenvoorGambia.nl).
Ook mag de bijdrage van de sponsors van Jeroen Scholten niet onvermeld blijven. Hij heeft zijn voettocht
van Denekamp naar Santiago de Compostella met glans volbracht in de maanden april/juni 2013.

Resultaten bij de projecten: deze projecten zijn begin 2012 door ons geformuleerd om de sponsoren
vooraf een goede indruk te geven van de besteding.

1. De school in Koro Julla Kundu
Deze school in het binnenland hebben we ook in 2009 geholpen met een aantal schoolbanken, nieuwe
accu’s voor zonne-energie, waterdicht maken van de lerarenverblijven en reparatie van de waterpomp.
Een enthousiast team van leraren proberen in deze arme en afgelegen boerengemeenschap de 400
leerlingen onder moeilijke omstandigheden te onderwijzen. De docenten hebben we fatsoenlijke bedden
gegeven. In 2013 zijn er voor drie klaslokalen schoolbanken aangeschaft en in gebruik genomen. De
benodigde middelen (€ 3000.-) komen onder meer uit de sponsoring van Jeroen Scholten en van het
Jeugdpastoraat Beuningen
2. De school in opbouw in Jabissa bij Soma
Deze school in een agrarisch dorp is op verzoek van de overheid opgericht door Lamin Ceesay. Na een
start in zeer eenvoudige “lokalen” (hutjes) zijn er nu door een Engelse hulporganisatie drie klaslokalen
gebouwd. De school groeit elk jaar met één klas en herbergt momenteel meer dan 100 leerlingen. Er was
behoefte aan voorzieningen als een keukentje voor het bereiden van de lunch, speelgoed voor de jongste

leerlingen en schoolmaterialen.
Kwekerij Kuipers uit Beuningen heeft dit project gekozen om geld voor in te zamelen bij een speciaal
Afrika-weekend op 14 en 15 april 2012, mede georganiseerd door Anja en Frank van der Werf.

3. Het meiden scholingsfonds
4. Het jongens scholingsfonds

en

Opleiding is een basisvoorwaarde voor ontwikkeling. Daarom is elke Euro voor opleiding goed besteed.
Veelal sponsoren we de schoolgelden en soms ook de reiskosten om naar een kwalitatief betere school te
kunnen reizen. Inmiddels worden 2 basisscholieren (kosten € 60 – 90.- per jaar p.p.), 2 middelbare
scholieren ( € 200 – 500.- per jaar) en 3 studenten ( € 800 – 1000.- per jaar) gesteund bij hun opleiding
door verschillende particuliere sponsors.
5. Hulp bij het opzetten van bedrijfjes
Twee Beuningse families hebben voor Alasana Ceesay gedurende hun vakantie eind 2012 de ruwbouw
van zijn internetcafé gerealiseerd. In 2013 hebben andere sponsors voor computers en inrichting en
andere apparatuur gezorgd, zoals een generator om het probleem van de voortdurende stroomuitval op te
lossen. Na de opening in mei 2013 bleek al snel dat Alasana de vraag groter dan het aantal beschikbare
computers. Tijd voor uitbreiding!
In dezelfde compound heeft zijn schoonzus Amy haar naaiatelier, waar ze vooral de traditionele
Afrikaanse kledij produceert. Inrichting en voorzieningen zijn hier verbeterd, zodat zij ook beter in een
eigen inkomen kan voorzien.

6. Verbeteren van leefomstandigheden
De familie Marouns woonde in armzalige omstandigheden, maar met sponsoring door onder meer de
Beuningse basisschool (sponsorloop in zomer 2012) heeft vader Alphonso in eigen beheer (hij is
bouwvakker) een nieuw huis kunnen bouwen. Vlak voor de start van het regenseizoen in zomer 2013
heeft de familie deze mooie nieuwe woning kunnen betrekken en kunnen ze het omliggende land gaan
bewerken. Daarnaast zijn giften ingezet voor het kopen van rijst voor gezinnen in periodes dat het
moeilijk is om financieel rond te komen.
7. De bouw van touwpompen en andere waterpompen
In 2012 zijn twee Gambianen in Nederland geweest om een metalen touwpomp te leren bouwen en in
2013 is een eerste metalen touwpomp gerealiseerd bij de, in Gambia wonende Nederlander Hans van der
Staay. Hij zoekt sponsors voor het opzetten van een leerwerkplaats voor het bouwen van o.m. metalen
touwpompen. Dan kan ook een gesloten systeem voor veilig drinkwater uitgeprobeerd worden.

Het financieel overzicht 2012 en 2013
De winkel Mama Afrika is geheel 2012 open geweest en in januari 2013 gesloten vanwege ons verblijf in
Gambia. De filosofie van de winkel is dat de “winst” op de verkoop van producten (vooral) ten goede komt
aan de makers/kunstenaars door ze, naast een basisinkoopprijs bij verkoop een zelfde “verkooppremie” te
bieden. Blijft er na aftrek van deze premies en kosten voor winkel en transport nog geld over, dan komt dat
ten goede aan projecten. Ook in 2012 en 2013 hebben we weer vele kopers in Nederland èn de producenten
in Gambia blij kunnen maken!
(Bedragen in €)
2012
2013
Opbrengsten verkoop
11617
6272
Totaal “faire” prijs producenten
-/- 3937 -/- 2308
Kosten (huur winkel en marktplaatsen, transport Gambia, materialen) -/- 3980 -/- 2452
“Winst” t.b.v. projecten
3700
1512
Inkomsten en uitgaven Stichting Bouwstenen voor Gambia 2012 en 2013
Inkomsten
Uitgaven
Reservering
(Bedragen in €)
2012 2013 2012 2013 Rest ten behoeve van
Jaarlijkse bijdragen van sponsors
1890 2398 1800 2401
87 Schoolfonds
Eenmalige bijdragen sponsors
5850 3450
0 7235 1065 Meiden schoolfonds
1000 Schoolfonds
Jongeren Pastoraat Beuningen
700 708 700
708
Winst verkoop (incl. Huize Keizer)
3700 1512
2757 2455 Projecten 2014
Bijdrage Zij Actief-modeshow (april 2012)
668
668 Meiden schoolfonds
Actie bij kwekerij Kuipers (mei 2012)
2200
1200 1000
Sponsorloop basisschool Beuningen
2695
2695
Sponsor wandeling Jeroen Scholten
1840
1440 400 Jongens schoolfonds
Totaal
17703 9908 6395 15541 5675
Vooruitblik 2014
- Eerste prioriteit is voortzetting en uitbreiden van de scholing van kinderen en studenten.
- Verder willen we de kunstenaars en handwerkslieden een faire prijs blijven geven voor mooie Gambiaanse
producten. De verkoop gaat door (van huis uit) en via de website www.BouwstenenvoorGambia.nl
- We proberen de eerder genoemde projecten af te ronden.
- Gezinnen helpen we met zakken rijst (€ 25) door financieel moeilijke tijden, zoals gedurende de regentijd
in de zomer of een ram (€ 80) feest Tobaski (Offerfeest). Ook kunnen sponsors een doos vullen met
specifieke benodigdheden voor gezinnen en personen, die wij bij hen laten bezorgen.
- Marianne wil een modeshow van traditionele kleding van Gambiaanse stammen organiseren.

Uw steun wordt in Gambia zeer op prijs gesteld!
Dat kan o.m. door “cadeaus met een goed gevoel” te kopen (wat eerder in de winkel kon, kan nu bij ons
thuis), door goede gebruikte kleding, telefoons of laptops e.d. aan te leveren of door financieel bij te dragen
op NL03 TRIO 0254 6765 88 t.n.v. Stichting Bouwstenen voor Gambia

