Bouwstenen voor Gambia

Nieuwsbrief febr. 2017 - Jaarverslag 2016
Besteding van giften, sponsoring en verkoopopbrengsten in het jaar 2016, tevens vooruitblik voor 2017
2016 stond voor Gambia in het teken van de hoop op verandering: de presidentsverkiezingen leverden aan het
einde van het jaar de nieuwe president Adama op, die in januari 2017 uiteindelijk zonder bloedvergieten kon
aantreden. De Ecowas-buurlanden hebben dat, met de nodige politieke en militaire druk en gesteund door de
VN, de zittende president tot aftreden gedwongen. Hopelijk slaagt Adama er in zijn programma van sociale,
economische en democratische verbeteringen succesvol door te voeren.
De stichting had in Nederland ook enige tegenslagen: verminderde verkoop van Gambiaanse producten en het
niet-doorgaan van de “Beleef Afrika”- show in september, door familieomstandigheden. Maar in 2017 gaat die
show in een iets andere opzet alsnog plaatsvinden op 9 april in het Mystiektheater in Enschede, dankzij een
aantal sponsoren die de kosten voor zowel de reis van Bintou als van muzikale optredens voor hun rekening
nemen. Ook zullen we in 2018 opnieuw een half jaar in Gambia verblijven: Dick om les te geven aan de
universiteit en Marianne om mensen en projecten weer een paar stappen verder te helpen.
Een greep uit de activiteiten van 2016, die sponsors en kopers van producten hebben mogelijk gemaakt:







In 2016 hebben we opvallend veel goede, gebruikte computers kunnen opsturen naar Gambia, vooral
dankzij de wiskunde-afdeling van de UT. Daarmee hebben we een middelbare school in Soma (binnenland)
een computerlokaal kunnen laten inrichten, computers in het internetcafé in Brikama kunnen vervangen en
ook een trainingsinstituut voor van potentiële universiteitsstudenten van computers kunne voorzien. Dit
instituut is opgezet door een aantal jonge wiskunde docenten die getalenteerde studenten van kwalitatief
zwakke middelbare scholen willen klaarstomen voor het hoger onderwijs.
Twee scholieren, die we al lang steunen, hebben nu de middelbare school afgerond: Mariama doet nu een
ICT-beroepsopleiding en Musa (zoon van Kawsu) gaat een bedrijfsmanagementopleiding volgen.
Verder blijven we mensen die we kennen helpen om hun leefomstandigheden te verbeteren en
mogelijkheden te bieden om (extra) inkomsten te verwerven. Zo heeft Lamin, een leraar in Soma, een
tegelvloer kunnen leggen op de cementen vloer van zijn huis en kan hij met de gesponsorde printer als
bijverdienste kopieën verkopen. Abdulah, die voor ons de toegezonden goederen in Gambia ontvangt en
verdeelt, heeft de lemen bouwval in zijn compound afgebroken en legt nu de fundering voor nieuwbouw.
De taxichauffeur Kawsu dreigde zijn inkomstenbron door een kapotte motor te verliezen, waarop wij hem
een gebruikte motor vanuit Nederland hebben toegestuurd.
Amie, in de compound van de familie Ceesay in Brikama, heeft haar naaiatelier/winkel kunnen uitbreiden,
met fournituren. Deze werden overigens ingevoerd vanuit Dakar (Senegal) en door vissers in Tanji-Gambia
aan land gebracht.



Vorig jaar hebben we ook geprobeerd om het verbouwen van groente en fruit te vergemakkelijken met een
motorpomp (op benzine): door de lage waterstand in de droge tijd bleek dat technisch te lastig te realiseren.
Komend jaar willen we proberen dit m.b.v. zonne-energie alsnog te realiseren. Met een viertal
zonnepanelen en twee accu’s kunnen zowel een eenvoudige solar-pomp als ledverlichting in huis worden
gerealiseerd. De zon krijg je er in Gambia gratis bij.

Naast lezingen over het dagelijkse leven in Gambia, de
natuurproducten en onze projecten verzorgt Marianne nu ook
Gambiaanse thee-ceremonies: 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.

Opbrengsten verkoop 2016
€ 2315
Totaal
“faire”
prijs
producenten
in
Gambia
-/€ 1011
De verkoop van Gambiaanse producten:
Kosten (marktkramen en transport producten) -/- € 222
“Winst” t.b.v. projecten
€ 1082
Inkomsten en uitgaven Stichting Bouwstenen voor Gambia in het jaar 2016:

Het financieel overzicht 2016

Inkomsten 2016
Periodieke en eenmalige bijdragen van particulieren en opbrengsten acties en lezingen
Winst uit verkoop producten
Totaal inkomsten
Uitgaven 2016
Schoolgelden studenten basisschool, middelbare school, beroepsonderwijs, universiteit
Uitgaven voor projecten in Gambia en ondersteuning families
Transportkosten naar Gambia (o.m. naaimachines, stoffen, kleren, computers)
Overige gemaakte kosten in Nederland (w.o. bankkosten)
Totaal uitgaven
Reserves
1 januari 2015
1 januari 2016

€ 9837
€ 8006

€ 3905
€ 1082
€ 4987
€ 1165
€ 4451
€ 851
€ 351
€ 6818

Toelichting: de reserves zijn bedoeld om continuïteit te kunnen bieden
aan de ondersteuning van studenten en andere meerjarige projecten.

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

