Bouwstenen voor Gambia
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Besteding van giften, sponsoring en verkoopopbrengsten in het jaar 2021 en de actuele situatie in 2022

In 2021 was de invloed van de pandemie op het dagelijkse leven van Gambianen beperkt: weinig besmettingen
en nagenoeg geen ziekenhuisopnamen. Het toerisme als belangrijke inkomstenbron stond echter op een laag
pitje, maar lijkt zich in 2022 te herstellen. De “gewone man” in Gambia heeft te maken met minder inkomsten
(toerisme) en hogere prijzen voor voedsel en bouwmaterialen, zoals overal in de wereld het geval is.
Voor ons blokkeerde de pandemie ons geplande verblijf van 3 maanden in de periode februari-april 2021. In
plaats daarvan hebben we in augustus een vakantie doorgebracht in Gambia, waar we helaas een coronabesmetting hebben opgelopen, zonder grote gevolgen.
Ook in 2021 hebben we weer rijst uitgedeeld aan gezinnen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.
In oktober hebben wij en andere enthousiaste koks weer een maaltijd klaargemaakt in het kader van
Wereldvoedseldag. De opbrengst is voldoende om in 2022 vijftig 50-kilozakken rijst uit te delen, of ander
basisvoedsel als uien en olie.

Bouwprojecten
In 2021 is de steun aan opleiding van kinderen en bij het opstarten en uitbreiden van eigen bedrijf (winkel /
atelier) voortgezet, maar dit jaar stond letterlijk in het teken van “bouwstenen voor Gambia”. Dankzij de gulle
bijdragen van particulieren, van Stichting Baent uit Ootmarsum en van training- en coaching-instituut Het
Werkt in Oldenzaal zijn verschillende huizen nu tot aan de dakrand gevorderd: het huis van Bintou en Ali in
Yuna en het huis van Abdulah in Serrekunda. In de regentijd (juli-september) liggen de bouwactiviteiten
grotendeels stil, omdat tropische regenbuien verwerking van cement bemoeilijken en vrachtwagens vastlopen
in de modder. In 2022 is het de bedoeling dat, met steun vanuit Nederland, de houten dakconstructie wordt
gebouwd en de ramen in de huizen worden gezet. Net als in de rest van de wereld vormen grote prijsstijgingen
van materialen als hout, cement, stenen en zand en van transportkosten een probleem, maar in Gambia is het
heel gebruikelijk dat het bouwen van een huis enige jaren duurt.

Het financiële overzicht 2021 van de Stichting Bouwstenen voor Gambia
Verkoop van Gambiaanse
producten

Opbrengsten verkoop 2021
Totaal “faire” prijs producenten in Gambia
Kosten (marktkramen, transport producten e.d.)
“Winst” t.b.v. projecten

€ 2 123
-/- € 1 245
-/- €
40
€ 838

Inkomsten 2021
Periodieke en eenmalige bijdragen van particulieren en opbrengsten acties.
€ 17 071
Winst uit verkoop producten
€
838
Totaal inkomsten
€ 17 909
Uitgaven 2021
Schoolgelden studenten basisschool, middelbare school, beroepsonderwijs, universiteit
€ 1 535
Uitgaven voor projecten in Gambia en ondersteuning families
€ 17 674
Transportkosten naar Gambia (o.m. naaimachines, stoffen, kleren, computers)
€
503
Overige gemaakte kosten in Nederland (w.o. bank, website, e.d.)
€
394
Totaal uitgaven
€ 20 106
Reserves
(verwerking resultaat 2021: 17 909 – 20 106 = € -/- 2 197)
1 januari 2021
€ 4 635
Toelichting: de reserves zijn bedoeld om continuïteit te kunnen bieden voor
de ondersteuning van studenten en andere meerjarige projecten.
1 januari 2022
€ 2 438

Dank voor uw steun: deze wordt ook in Gambia 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

