Nieuwsbrief Bouwstenen voor Gambia april 2015 - Jaarverslag 2014
Besteding van giften, sponsoring en verkoopopbrengsten in het jaar 2014
2014 was een moeilijk jaar voor de Gambianen en hun kwetsbare economie, want de twee belangrijkste
inkomstenbronnen zijn gehalveerd: het toerisme als gevolg van de Ebola-crisis in West Afrika en de pindaoogst door regengebrek. Veel Gambianen worden direct in hun portemonnee getroffen en het heeft onder meer
ook een nog slechtere elektriciteitsvoorziening tot gevolg. Op zoek naar een beter leven nemen vele jonge
Gambianen helaas het risico van de Libië-route naar Europa. Reden te meer om de Gambianen te blijven
ondersteunen om juist in Gambia een beter bestaan op te bouwen.
Dus afgelopen jaar is de bijdrage aan opleiding van jonge Gambianen, hulp bij het opzetten van een eigen
winkel of naaiatelier, verkoop van producten in Nederland en het verbeteren van leefomstandigheden van
families nog meer dan voorheen nodig geweest. Via ons laten de betrokkenen ook uitdrukkelijk aan alle
ondersteuners in Nederland weten deze vorm van hulp zeer op prijs te stellen. Zo heeft de actie van de Lady’s
Night in Denekamp weer een extraatje voor ondersteuning van Gambiaanse vrouwen opgeleverd.
Inmiddels betalen we schoolgeld en soms ook reiskosten voor 10 leerlingen en studenten. We kunnen hen door
de vaste bijdragen van sponsors ook continuïteit bieden.
Met de aantrekkende economie in Nederland, trekt ook de verkoop van producten op markten en lezingen aan.
In Denekamp verkopen Huize Keizer en Josephien Smale, Alerdink 7 producten.
Bij de Oldenzaalse middenstand waren, en zijn, schilderijen en beelden te zien en te koop: bij Kötters Werelds
Wonen tot april 2014 en vanaf september 2014 bij Sauna Keizer (zie http://www.saunakeizer.nl/Kunst-bijSauna-Keizer ). Bij Danifleur staan beelden tussen de bloemen.

We blijven contacten onderhouden met de scholen in het binnenland, Jabissa en Koro, en waar mogelijk hen
ondersteunen, met lesmateriaal e.d. Daarnaast is er een basisschool in Soma die een leslokaal voor
computeronderwijs wil inrichten. Met de door ICT automatisering te Deventer gedoneerde, gebruikte
computers kunnen zij dit plan nu verwezenlijken. Ook gaan er van dit bedrijf een aantal laptops naar studenten,
die zich de aanschaf van een dergelijk apparaat niet kunnen veroorloven. Bij gebrek aan (te dure) boeken e.d. is
toegang tot digitale informatiebronnen en internet voor hen een enorme vooruitgang.
De meeste opgestarte bedrijfjes draaien naar tevredenheid: het internetcafé van Alasana Ceesay heeft het aantal
computers uitgebreid en een vaste klandizie opgebouwd: Yaya heeft het overgenomen van zijn broer Alasana,
die nu bij zijn vriendin in Nederland woont. Ami heeft haar naaiatelier nu uitgebreid met de verkoop van
garens, knopen, ritsen e.d.: zij heeft sinds kort ook een overlock machine.
In 2015 worden Mama en Meimouna geholpen om resp. een kleermakerszaak resp. een lokale winkel (minisuper) op te zetten om in een gezinsinkomen te voorzien.

Het financieel overzicht 2014
De verkoop van houtsnijwerk, schilderijen, sieraden, stoffen, sjaals, crèmes e.d. vindt plaats op markten,
lezingavonden.
Opbrengsten verkoop 2014
€ 4894
Totaal “faire” prijs producenten in Gambia
-/- € 1751
Kosten (marktkramen, transport, materialen) -/- € 972
“Winst” t.b.v. projecten
€ 2171
Inkomsten en uitgaven Stichting Bouwstenen voor Gambia 2014:
Inkomsten 2014
Jaarlijkse en eenmalige bijdragen van particulieren en acties/lezingen van organisaties
Winst uit verkoop producten
Totaal inkomsten
Uitgaven 2014
Schoolgelden studenten basisschool, middelbare school, beroepsonderwijs, universiteit
Uitgaven in Gambia overige projecten en ondersteuning families
Transportkosten naar Gambia (o.m. naaimachines, stoffen, kleren, computers)
Overige gemaakte kosten in Nederland (w.o. bank en aanschaf overlock naaimachine)
Totaal uitgaven
Reserves
1 januari 2014
1 januari 2015

€ 5675
€ 6178

€ 5340
€ 2171
€ 7511
€ 2770
€ 3094
€ 739
€ 405
€ 7008

Toelichting: de reserves zijn bedoeld om continuïteit te kunnen bieden
aan de ondersteuning van studenten en andere meerjarige projecten.
De reserves zullen grotendeels in het jaar 2015 worden besteed.

Vooruitblik 2015






Eerste prioriteit is het voortzetten en uitbreiden van de scholing van kinderen en studenten en verder de
verkoop van Gambiaanse producten tegen een goede prijs.
De verkoop geschiedt op markten, van huis uit en via de website www.BouwstenenvoorGambia.nl, waar nu
een webwinkel is ingericht: een productencatalogus voor de categorieën houtsnijwerk, schilderijen,
sieraden, thee, crèmes, etc.
Marianne wil een modeshow van traditionele kleding van Gambiaanse stammen organiseren, met Bintou
(die mogelijk deze zomer naar Nederland komt) en andere in Nederland wonende black beauty’s.

Uw steun wordt in Gambia zeer op prijs gesteld!
Dat kan o.m. door “cadeaus met een goed gevoel” te kopen (kan ook bij ons thuis, Hobolaan 7, 0541-531181),
door financieel bij te dragen op NL03 TRIO 0254 6765 88 t.n.v. Stichting Bouwstenen voor Gambia.
Contactgegevens Marianne: tel. 06-4294 1664 of e-mail wolk11@hotmail.com .

