Bouwstenen voor Gambia

Nieuwsbrief mei 2020 - Jaarverslag 2019
Besteding van giften, sponsoring en verkoopopbrengsten in het jaar 2019 en de actuele situatie in 2020
2019 kan voor Gambia en ons als een normaal jaar worden gekenschetst, maar het lopende jaar staat ook voor
de Gambianen in het teken van Corona. Ondanks het feit dat de Corona-uitbraak wonderwel erg beperkt is
gebleven in Gambia, heeft afgekondigde lockdown grotere gevolgen voor de bevolking dan in Nederland: de
weinige mensen met een vaste baan in de toeristenindustrie en de veelvoud van dagloners zijn op slag hun
inkomen kwijt. Reserves en bankrekeningen hebben de meeste mensen niet en als de straatverkoop wegvalt
vallen inkosten ook weg. Gelukkig hebben we de opbrengsten van Wereldvoedseldag (40 zakken rijst) en
andere middelen (via bevriende Nederlanders) in Gambia kunnen benutten om de ergste voedselnoden te
ledigen van gezinnen en compounds, die we eerder hebben geholpen.
Uiteraard hebben mensen in Gambia slechts beperkt internet, maar scholen proberen toch via whatsapp
opdrachten te verstrekken aan leerlingen en studenten: basisschool leerlingen moeten daarbij geholpen worden
door hun ouders, maar dat is soms een groot probleem gezien het opleidingsniveau van de ouders.
Hopelijk kunnen de Corona maatregelen snel worden versoepeld, maar gezien het lage niveau van de
gezondheidszorg is extra voorzichtigheid geboden.

Een overzicht van de zaken die we in 2019 met hulp van sponsors en verkoop van producten konden realiseren:
-

We hebben dit jaar weer de schoolkosten betaald van 2 basisschool leerlingen, 1 middelbare scholier en van
6 studenten in vervolgopleidingen. Één studente, Bagoto uit Soma, zit momenteel in Marokko met een
beurs, maar omdat de Gambiaanse regering zijn deel van de beurs niet nakomt, steunen we haar in de
kosten van levensonderhoud. Kawsu’s zoon Musa heeft zijn managementopleiding succesvol afgerond.

-

-

De watervoorziening voor de boer Abas Colley leverde problemen op door het modderige water in de put
en de geplaatste pomp. Inmiddels zijn die probleem stapsgewijs opgelost: met een schone afsluitbare
waterbron, een krachtiger pomp en meer solar power wordt nu de 2000 liter tank twee keer per dag gevuld.
Daarmee kan een veel grotere groente-en-fruit-tuin worden bevloeid en is er ook stromend water bij de
eenvoudige woning: de vrouwen in het gezin zijn opgetogen omdat ze zich voor het eerst onder een
waterstraal kunnen douchen. Met de meeropbrengsten hoopt Abbas een beter huis voor zijn gezin te
realiseren.
Verschillende anderen helpen we, beetje bij beetje een woning te bouwen of te verbeteren: “Eigen huis en
tuin” is ook in Gambia een ideaal, zeker met de oplopende huurprijzen. Het huis van Abdoulie is nu
gevorderd tot “kniehoogte” en Kawsu heeft nu voldoende stenen gemaakt om met de bouw te starten.
De familie Secka heeft beestenhokken aangebouwd, waarin ze geiten en kippen gaan houden.

Het financiële overzicht 2019 van de Stichting Bouwstenen voor Gambia
De verkoop van Gambiaanse producten:

Opbrengsten verkoop 2019
€ 2950
Totaal “faire” prijs producenten in Gambia
-/- € 1774
Kosten (marktkramen, transport producten e.d.) -/- €
75
“Winst” t.b.v. projecten
€ 1101

Inkomsten 2019
Periodieke en eenmalige bijdragen van particulieren en opbrengsten acties.
Winst uit verkoop producten
Totaal inkomsten
Uitgaven 2019
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. bank, website, naar Gambia gestuurde materialen)
Totaal uitgaven
Reserves
1 januari 2019
1 januari 2020

€ 10 185
€ 7 178

€ 5100
€ 1101
€ 6201
€ 1878
€ 6235
€ 495
€ 609
€ 9208

(verwerking resultaat van 2019: 6201 - 9208 = -/- € 3007)
Toelichting: de reserves zijn bedoeld om continuïteit te kunnen bieden
voor de ondersteuning van studenten en andere meerjarige projecten.

Dank voor uw steun: deze wordt in Gambia ook zeer op prijs gesteld!
Steunen kan o.m. door “cadeaus met een goed gevoel” te kopen (ook bij ons thuis, Hobolaan 7, 0541-531181),
of 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

