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Besteding van giften, sponsoring en verkoopopbrengsten in het jaar 2020 en de actuele situatie in 2021
2020 stond ook in Gambia in het teken van COVID-19. Ook al waren er relatief weinig besmettingen in
Gambia, toch heeft de regering daar een lockdown gehandhaafd van april tot oktober. Gedurende die periode
was de straatverkoop en de omvangrijke informele economie beperkt tot de eerste levensbehoeften. Dat leidt tot
verlies van inkomsten voor een grote groep Gambianen. In onze winterperiode is in Gambia geen sprake van
een grootscheepse uitbraak. Virologen wijten dat aan de warme klimaat, de relatief jonge bevolking en de
grotere weerstand van Afrikanen tegen virussen. Feitelijk vormen malaria, HIV en honger grotere bedreigingen
voor de volksgezondheid.
We hebben in ieder geval de opbrengsten van Wereldvoedseldag-2019 (meer dan 40 zakken rijst) en donaties
kunnen gebruiken om gezinnen te ondersteunen om deze moeilijke tijd te overbruggen. Helaas liet de situatie in
Nederland geen acties als rond Wereldvoedseldag in 2020 toe: in oktober 2021 hopelijk weer wel. Ook de
verkoop van artikelen op markten e.d. was niet mogelijk. Niettemin liepen veel donaties en verkoop aan huis
van Gambiaanse producten grotendeels wel door.

Bouwprojecten
Naast de verkoop van Gambiaanse producten en steun aan gezinnen voor opleiding van de kinderen of het
opstarten van een eigen winkel of atelier, zullen we in 2021 ons ook inzetten voor de verbetering van de
woonsituatie van een aantal gezinnen die we ondersteunen: de familie Secka in Tanji met de bouw van een
geitenstal, de familie van Abdullah in Serrekunda met de herbouw van hun ingezakte lemen woning en Bintou
Jarra en haar zoontje Ali in Juna met de bouw van een nieuwe woning op eigen grond. Wij zorgen voor geld
om zand, stenen en cement aan te schaffen, zij nemen met vrienden en bekenden het bouwproces zelf ter hand.

Het bouwproces begint vaak met het graven van een put om water bij de hand te hebben. Vervolgens worden er
stenen (“blocks”) gemaakt: zand, grind, cement en water worden al scheppend gemengd en dan in een mal
geschept: zo worden 35 blocks per zak cement van 6 Euro. Deze blocks moeten uitharden, door steeds te
besproeien en te drogen in de Gambiaanse zon. Daarna wordt de fundering uitgegraven en gestort, en kan het
metselen van de blocks beginnen. Het budget bepaalt het niveau van de afwerking (een cementen vloer of
tegels, een douche ruimte of een ton water met een wasbeker, etc.), maar de afwerking is meestal iets dat stap
voor stap verbeterd wordt als de financiën het toelaten. Hoe dan ook, een eigen woning is ook in Gambia een
ideaal, zeker als de “compound” ook het verbouwen van groente en fruit en het houden van kippen of geiten
toelaten.

Het financiële overzicht 2020 van de Stichting Bouwstenen voor Gambia
Verkoop van Gambiaanse
producten

Opbrengsten verkoop 2020
Totaal “faire” prijs producenten in Gambia
Kosten (marktkramen, transport producten e.d.)
“Winst” t.b.v. projecten

€ 1535
-/- € 886
-/- €
48
€ 601

Inkomsten 2020
Periodieke en eenmalige bijdragen van particulieren en opbrengsten acties.
€ 4748
Winst uit verkoop producten
€ 601
Totaal inkomsten
€ 5349
Uitgaven 2020
Schoolgelden studenten basisschool, middelbare school, beroepsonderwijs, universiteit
€ 1288
Uitgaven voor projecten in Gambia en ondersteuning families
€ 5736
Transportkosten naar Gambia (o.m. naaimachines, stoffen, kleren, computers)
€ 629
Overige gemaakte kosten in Nederland (w.o. bank, website, e.d.)
€ 239
Totaal uitgaven
€ 7892
Reserves
(verwerking resultaat 2020: 7892 – 5349 = € -/- 2543)
1 januari 2020
€ 7 178
Toelichting: de reserves zijn bedoeld om continuïteit te kunnen bieden voor
de ondersteuning van studenten en andere meerjarige projecten.
1 januari 2021
€ 4 635

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

