
Nieuwsbrief Bouwstenen voor Gambia mei 2016 - Jaarverslag 2015  
Besteding van giften, sponsoring en verkoopopbrengsten in het jaar 2015 en vooruitblik 2016 

2015 was voor Gambia een jaar van herstel, na de mislukte pinda-oogst van 2014 en na de halvering van het 

toerisme door de Ebola-crisis in West-Afrika. Bij ons bezoek aan Gambia begin 2016 kregen we wel de indruk 

dat de armen armer en de rijken rijker worden. Veel families hebben moeite om rond te komen en aan 

basisbehoeften te voldoen. Een deel van de jongeren kiest toch voor een hachelijke tocht door Noord-Afrika en 

een gevaarlijke overtocht van Libië naar Italië. Daarmee blijft het nodig om zo veel mogelijk Gambianen een 

eigen bron van inkomsten in eigen land te geven of jongeren via opleiding perspectief te bieden.  

Met genoegen zien wij dat er, zeker ook stappen vooruit gezet worden, zoals in het afgelopen jaar: 

 We steunden een aantal jaren Mustapha, student scheikunde aan de “University of the Gambia”. Hij is er nu 

in geslaagd om een staatsbeurs te verwerven zodat hij zich inmiddels grotendeels zelf kan “bedruipen”.  

 Verscheidene scholieren hebben examen gedaan en kunnen zich, in afwachting van de resultaten (duurt in 

Gambia vaak een half jaar!), oriënteren op een vervolgopleiding. 

 2 Studenten, aan wie Dick in 2009 lesgaf, zijn na afronding van een master Statistiek in Kenia teruggekeerd 

als docent aan de UTG. Deze jonge docenten selecteerden ook de studenten die een laptop krijgen 

aangeboden. Deze waren geschonken door ICT automatisering te Deventer. Tevens hebben deze docenten 

een bijlescentrum opgericht voor leerlingen die willen doorstromen naar het hoger onderwijs (geen 

overbodige luxe gezien het niveau van veel scholen). De Universiteit Twente doneerde een aantal 

gebruikte desktopcomputers met toebehoren, die voor de ICT-training in het centrum gebruikt worden. 

 De winkel van Meimouna, het internetcafé van Yaya (broer van Alasana, die bij zijn vriendin in Nederland 

woont) en het naaiatelier van Amy draaien redelijk en met de inkomsten kunnen ze hun familie 

onderhouden. Waar nodig, helpen we ze hun activiteiten uit te bouwen. 

 Het voetbalgekke Gambia is erg blij met de voetbalkleding die wij sturen: de gebruikte kleding van de 

D-teams van Quick’20 zijn met enthousiasme ontvangen. 

Daarnaast blijven we mensen helpen hun woonsituatie te verbeteren en scholen hun voorzieningen, zoals 

Lamin’s basisschool in Soma (met circa 1000 leerlingen), die nu een computerlokaal hebben kunnen inrichten.  

  
Met dank aan alle sponsors én kopers zetten we de activiteiten ook in 2016 voort. Een paar nieuwe activiteiten: 

 Gambiaanse thee en lekkernijen: voor groepen vanaf 6 personen organiseert Marianne een proeverij van 

Gambiaanse theesoorten en zoete en hartige hapjes. Plaats en omlijstende activiteiten (wandeling, dia`s, 

etc.) in overleg, dus neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

 Voor september 2016 staat een Modeshow gepland. Kern van de middag is het tonen van de traditionele 

kleding van de verschillende Gambiaanse stammen en daarnaast zal een modeontwerper moderne kleding 



van Afrikaanse stoffen tonen. Ook Bintou en haar zoontje Ali zullen daarvoor vanuit Gambia worden. Als 

alles lukt, volgt een uitnodiging met details. 

Uiteraard gaat ook de verkoop van producten op markten en lezingen door, maar ook de verkoop van producten 

van huis uit. Van harte welkom, de koffie staat klaar. In Denekamp verkopen Huize Keizer en Josephien Smale, 

(Alerdink 7) producten. In Oldenzaal hangen bij Sauna Keizer (zie http://www.saunakeizer.nl/Kunst-bij-

Sauna-Keizer) schilderijen en zijn ook andere producten te koop. Van de beelden, schilderijen en andere 

handgemaakte producten gaat de helft naar de makers en de ander helft naar de projecten. 

Theehuis “Het Gouden Randje”, Zuiderhagen 21 in Enschede, verkoopt de door ons geleverde Wonjo (Hibiscus 

thee) en er staan een paar beelden en schilderijen (www.goudenrandjeenschede.nl)  

   
 

Het financieel overzicht 2015  

De verkoop van Gambiaanse producten:  

  

 

Inkomsten en uitgaven Stichting Bouwstenen voor Gambia in het jaar 2015: 

 

 

 

. 

 

 

 

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 . 

Opbrengsten verkoop 2015     €   5308 

Totaal “faire” prijs producenten in Gambia -/- €   1942  

Kosten (marktkramen en transport producten) -/- €     212      

“Winst” t.b.v. projecten €   3154 

Inkomsten 2015  

Periodieke en eenmalige bijdragen van particulieren en opbrengsten acties en lezingen  €  7181 

Winst uit verkoop producten €  3154  

Totaal inkomsten €  10335 

Uitgaven 2015  

Schoolgelden studenten basisschool, middelbare school, beroepsonderwijs, universiteit €  1076 

Uitgaven voor projecten in Gambia en ondersteuning families €  4395 

Transportkosten naar Gambia (o.m. naaimachines, stoffen, kleren, computers) €    675 

Overige gemaakte kosten in Nederland (w.o. bank en aanschaf pomp en gereedschap) €    530 

Totaal uitgaven €  6676 

Reserves   

Toelichting: de reserves zijn bedoeld om continuïteit te kunnen bieden  

     aan de ondersteuning van studenten en andere meerjarige projecten.    

      Zo hebben we in januari 2016 al weer 5000 Euro besteed. 

1 januari 2015 €  6178 

1 januari 2016 €  9837 
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