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ACTIVITEITEN OVERZICHT 

Bijgewerkt tot 01 mei 2021 
 
1 PROJECT DOZEN  

1.1 Activiteiten 

Het verzamelen van hulpgoederen en bruikbare spullen en deze versturen 
naar de belanghebbenden in Gambia. 
Via mond op mondreclame en sociale media maken we kenbaar welke 
spullen we kunnen gebruiken. 
Onze vrijwilligers verzamelen al deze spullen en verpakken ze in bananen 
dozen. 
Meerder keren per jaar worden deze spullen met een container vervoerd 
naar Gambia en daar door onze lokale contactpersonen verspreid over de 
armlastige gezinnen en de “zelfstandige ondernemers” die deze spullen als 
handelswaar verkopen. Zij betalen voor de transportkosten en de opbrengst 
is volledig voor hen. Wij helpen ze ook bij de administratie. Ze genereren 
hierdoor inkomsten en worden daardoor meer zelfvoorzienend. 

1.2 Resultaten 

In 2021 hebben we tot nu twee veertig voet containers verstuurd vol met bruikbare spullen 
verstuurd naar Gambia en tiental gezinnen geholpen. 
 
 
 
2 PROJECT BUIBA 

2.1 Activiteiten 

2.1.1 De groentetuin 
Het doel is duurzaam groenten telen en kweken voor eigen 
gebruik en verkoop. 
Voorzien in eigen behoeften en werk en inkomen genereren 
voor de gemeenschap 
We hebben in 2019 samen met de lokale mensen een 
groentetuin aangelegd. Hierdoor kunnen ze zelf groenten of 
fruit verbouwen voor eigen gebruik, en verkopen aan mensen 
in de regio. Deze tuin wordt voornamelijk gerund door 
vrouwen en vaak helpen ook de kinderen met het geven van 
water. Ze hebben inmiddels meerdere succesvolle oogsten 
gehad en zijn zeer enthousiast en betrokken. 
Wij helpen ze door het geven van advies over het verbouwen van producten, maar vooral ook over 
bedrijfsmatige zaken zoals inkoop, verkoop en de financiële administratie. 

2.1.2 Resultaten 
In 2020 hebben we letterlijk en figuurlijk “geoogst” van onze inspanningen (zaaien) van het jaar 
daarvoor en is er meerdere keren een succesvolle opbrengst gerealiseerd door de vrouwen in Buiba. 
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2.1.3 Naaiatelier en 2e hands winkel 
Het is de bedoeling een mogelijkheid te creëren om 
volledig zelfstandig kleding kunnen maken voor eigen 
gebruik en de verkoop en werkvoorziening creëert voor 
vrouwen uit de gemeenschap. 
Daarnaast ook een winkel te exploiteren met 2ehands 
spullen en kruidenierswaren.  

2.1.4 Resultaten 
Begin 2020, nog net voor de coronacrisis, hebben we de 
bouw en de complete inrichting van het naaiatelier en de 
winkel afgerond. Doordat het daarna lastig was om 
regelmatig de mensen in Buiba te begeleiden, is het 
resultaat tot nu toe nog erg gering. 
 
 
 
3 PROJECT BOUWEN VAN EEN FAMILYHOUSE IN TUJERENG 

3.1  Activiteten 

Het is de bedoeling om een kleinschalig gezinshuis te bouwen 
voor zo’n 10 kinderen. 
Deze kinderen op te voeden en ze te begeleiden naar een 
toekomst waarin ze volledig voor zichzelf kunnen zorgen. 
De kinderen groeien dus op in een beschermde en liefdevolle 
gezinssituatie, waarin ze de kans krijgen om al hun talenten te 
ontwikkelen. Jainaba en haar zus Binta zijn hun zorgzame 
pleegouders. 

3.2 Resultaten  

Status april 2021 
• De grond in Tujereng is beschikbaar en is nu bouwrijp 

gemaakt.  
• Omheining rondom het gebied en een toegangshek geplaatst, zodat onbevoegden niet 

zomaar op het terrein kunnen komen. 
• Er is een concept tekening gemaakt van het totale plan. 
• Gestart met het bouwen van de eerste fase. 
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4 PROJECT JONGEREN FACILITEREN BIJ EEN OPLEIDING 

4.1 Activiteiten 

We helpen sinds 2019 een zestal jongeren met een vakopleiding en 
zorgen dat 2 kinderen de primary school kunnen volgen. 

4.2 Resultaten 

Vanaf juni 2020 tot nu toe hebben de kinderen, vanwege corona, niet 
allemaal de school en opleidingen niet volgens plan kunnen volgen. 
Inmiddels, april 2021 zijn de basisscholen weer volop bezig en ook de 
vakopleidingen weer van start gegaan. Zie Bijlage 1 “Project faciliteren 
jongeren: Activiteitenoverzicht studenten 2021” voor de status en 
voortgang per student.  
Zie ook pagina “jongeren helpen bij school of opleiding” op onze website  
https://www.youandmeforgambia.com/jongeren-helpen-bij-opleiding/ 
 
 
 
5 SPECIFIEKE ACTIES EN NOODHULP 

5.1 Verhelpen brandwonden Awa 

5.1.1 Activiteiten 
We hebben hiervoor meerdere keren specifieke donatie acties opgezet om te 
kunnen bijdrage in de reis en verblijfkosten en kosten voor fysiotherapie in Turkije 
en nu ook in Gambia. 

5.1.2 Resultaten 
In 2020 en ook nu maken we het mede mogelijk dat Awa in Turkije kan worden 
geholpen en dat ze daar tussen de operaties door kan verblijven. 
Ze is inmiddels 3 keer geopereerd en is eind april terug gekeerd naar Gambia. 

5.2 Rocheya helpen 

5.2.1 Activiteiten 
Tijdens ons verblijf in Buiba, begin februari 2020, troffen we Rocheya aan met een 
hele dikke voet. Ze was ziek!  
We hebben ze, met toestemming, meegenomen naar de polikliniek nabij Soma en ze 
woont nu tijdelijk bij onze local supervisor Jainaba in Bakau. 
Inmiddels is bekend dat ze bij haar pleegmoeder Jainaba mag en kan blijven. 
Onze stichting draagt bij aan de zorg voor Rocheya door te betalen voor de 
inwoning-, kleding- en schoolkosten. 
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5.3 Het gezin van Fatou 

5.3.1 Activiteiten 
Onze stichting helpt de oudste zoon Ali, bij de opleiding tot automonteur.  
Een echtpaar, ook vrijwilligers van onze stichting, staan Fatou met raad, 
maar vooral met daad bij: zij sturen regelmatig kleding en levensmiddelen 
op en helpen met noodhulp en adviseren ze ook bij het bouwen van hun 
nieuwe huis. 
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Bijlage 1 

  

 

Project Faciliteren jongeren: 
Activiteitenoverzicht 2021  
Periode: Januari 2021 tot en met april 2021  

Door de coronacrisis verloopt het schooljaar en de opleidingen heel anders dan gepland. 

Vakopleidingen 
Binta Njardo:  

Januari: Binta start dit jaar met haar opleiding. Wegens het Corona virus is het nog 
onduidelijk wanneer haar school opengaat. Er werd gecommuniceerd 6 januari 
2021 maar dit is helaas niet door gegaan. Zodra Binta meer duidelijkheid heeft zal 
ze dit laten weten. 

April: Binta is eind januari gestart met haar opleiding tot docent. Aangezien haar 
woonadres te ver weg is van haar school verblijft Binta nu ergens anders. Ze 
woont bij mensen in waarbij ze in ruil voor klusjes gratis mag verblijven. Bij klusjes 
kunt u denken aan het wassen van kleding, koken, schoonmaken ect. Gedurende het verblijf van 
Anne-Marie en Gré in Gambia zijn ze veel met elkaar opgetrokken.  

Fatou Njardo:  

Januari: Fatou gaat alweer een paar weken naar school ze studeert voor Engels 
docente. 18-1-2021 is haar stage begonnen waarbij ze haar theorie nu kan toepassen in 
de praktijk. Deze stage duurt een week, hiervan zal ze een beoordeling ontvangen. 
Zodra deze binnen is zal ze deze doorsturen. Van Fatou heb ik inlog gegevens gekregen 
om digitaal haar voortgangen te bekijken. Helaas lukt het me niet om hierop in te 
loggen. Fatou en ik hebben afgesproken om 21-01-2021 hierover te facetimen. Fatou 
heeft 29/12/2020 8000 Dalasies betaald voor een heel schooljaar.  

April: Met Fatou gaat het goed, ze is bezig met haar stages. Haar leerkrachten 
beoordelen haar allemaal heel goed. Anne-Marie heeft Fatou gezien terwijl ze aan het 
les geven was, ze straalt gezag uit. De opleiding Engels docent past heel erg goed bij 
Fatou.  

Effo Sano:  

Januari: Effo is momenteel bezig in het laatste jaar van haar opleiding tot haar- 
en make-upstyliste. Elke drie maanden kost haar opleiding 4000 Dalasies. De 
volgende betaling moet 30 april voldaan zijn. Met Effo gaat het goed, ze heeft 
met veel enthousiasme foto’s laten zien van haar werk. Haar werk/ school 
prestaties zijn ook heel goed. Van haar supervisors heeft ze minimaal altijd de 
beoordeling van very good tot excellent. Indien mogelijk zou Effo wat extra geld 
willen voor meer make-up spullen die ze gedurende haar skills examens kan 
gebruiken.   
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April: Effo is bijna klaar met haar opleiding. 12 februari is er een bedrag van 2000 Dalasies naar haar 
overgemaakt om schoolmateriaal te kopen. Effo heeft laten zien welke producten ze heeft gekocht 
en hoe ze deze in haar werk heeft toegepast. Zo heeft ze bijvoorbeeld veel bruidjes opgemaakt met 
deze make-up spullen die ze heeft aangekocht. Eind april zou er een bedrag van 4000 Dalasies 
betaald moeten worden, aangezien Effo heel fanatiek bananendozen heeft verkocht waarin schriften 
zaten is dit niet meer nodig. Effo laat hierdoor zien dat ze ons erg dankbaar is voor alles. Eventueel 
voor in de toekomst Effo heeft een jongere zus Ma Bintou die de opleiding tot verpleegkundige wil 
gaan volgen. Misschien zouden wij haar kunnen helpen? Leerlingen zo gedreven als Effo hebben we 
nodig! 

 Ali Nije:  

Ali komt uit een gezin met 9 kinderen en zijn moeder is alleenstaand, een hele 
moeilijke situatie. Anne-Marie heeft voorgesteld dat de oudste twee zussen Fatou 
en Awa geschikte kandidaten zijn voor een opleiding. 

Januari: Van Kees Vermeulen heb ik vernomen dat de kosten (6000 Dalasies) voor 
het schooljaar van Ali al betaald zijn. Er komen nog wel wat praktijkkosten bij, 
namelijk 2000 Dalasies.  

April: Van Kees en Riet heb ik vernomen dat Ali het laatste termijn en de praktijklessen heeft 
doorgegeven in totaal 2100 Dalasies heeft hij nog nodig.  

Samuel Jatta:  

Januari: Van Samuel heb ik veel foto’s en video’s mogen ontvangen 
dat hij hard aan het werk is op school. i.v.m. het Corona virus heeft hij 
helaas nog geen resultaten van het schooljaar 2019/2020. Dit komt 
doordat zijn school voor minimaal 6 maanden gesloten is geweest. 30 
april moet de volgende betaling voldaan zijn. Hij hoopt hiervoor wel 
wat resultaten te kunnen laten zien.  

April: Samuel heeft helaas nog steeds geen resultaten kunnen laten 
zien, dit terwijl hij eind April wel een groot bedrag nodig heeft van ons 
voor zijn studie. We weten dat zijn financiële familiesituatie niet heel 
goed is. Ik heb daarom aan Samuel gevraagd om een bewijs, zodat hij kan aantonen dat hij nog 
steeds de opleiding volgt. Dit bewijs heb ik tot op heden nog niet mogen ontvangen… 

Ramatoulai:  

Januari: nog geen contact mee gehad. Berichten komen niet aan. 19-1-2021 contact 
gezocht met haar skillsleraar.  

April: Met Ramatoulai gaat het goed, ze heeft al 4 skills diploma´s behaald. Ze wil er 
graag nog 4 doen, per skills diploma zit er een kostenplaatje aan vast van 2000 
Dalasies. Ik heb gevraagd welke skills diploma´s ze nog graag wilt behalen. Anne-
Marie gaat uitzoeken welke studies er precies gesponsord worden.  
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Secondary school tot en met grade 9 
 

Mainuma:  

Januari: geen telefoonnummer van 

April: Mainuma heeft een baby, gestopt met de opleiding.   

Jainaba: 

 Januari: nog geen contact mee gehad. Berichten worden genegeerd.  

April: kon geen resultaten aan Anne-Marie laten zien, is gestopt met de opleiding.  

Jarry:  

Januari: Met Jarry gaat het goed, ze is blij dat ze weer naar school toe kan gaan. Ze 
verwacht dat haar schoolgeld in februari betaald moet zijn. Dit is overigens nog niet 
zeker… ook kan ze helaas nog geen cijfers laten zien. Ze zou graag een laptop en een 
schooltas willen hebben.  

 
 
Primary school vanaf grade 3 tot en met 6 
 

Fatou Bintou:  

Januari: geen telefoonnummer van.  

April: Fatou is een meisje van 15 jaar wat naar de eerste klas gaat. Ze is nog nooit naar 
school geweest. Correspondentie gaat via Kumba, Fatou kan niet goed Engels. 
Aangezien ze niet goed Engels kan krijgt ze hierin bijles, de kosten van de bijles 
bedragen 700 Dalasies per maand. Haar schoolgeld bedraagt 1800 Dalasies per 
trimester en 600 Dalasies lunch geld per maand.  

Rocheya:  

Januari: 30 april moet de volgende betaling worden voldaan. Vanaf volgend jaar kan 
het bedrag in een keer betaald worden. Er zitten 3 termijnen in een schooljaar ieder 
termijn zijn de kosten 4000 Dalasies schoolgeld en 2760 Dalasies lunch en vervoer.  

April: Met Rocheya gaat het goed, volgens Jai boekt ze veel vooruitgang. Je ziet haar 
helemaal opbloeien. 10 van de 11 vakken heeft ze als rapportcijfer een ´excellent´ 
voor! Met uitzondering voor het vak frans. We zijn mega trots op haar! De eerste 
week van September zal er weer schoolgeld betaald moeten worden.  
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Kostenoverzicht t/m april 2021 
Nu de scholen en vakopleidingen weer volop van start gaan worden er in de 2e helft van dit jaar 
worden weer meer uitgaven verwacht. 

Bijgewerkt op: 28-04-2021
Overzicht opleidingskosten

Dalasi Euro Dalasi Euro Dalasi Euro

Binta Njardo Lerares GMD 8.000 € 7,30 GMD 13.000 € 211 € 0
Zodra Binta meer duidelijkheid heeft zal ze dit laten 

weten. 

Fatou Njardo Docente GMD 7.000 € 127,27 GMD 8.000 € 130 € 0
Op 29/12/2020 8000 Dalasis betaald voor een heel 

schooljaar

Effo Sano Hairstyling en Make up GMD 4.000 € 72,73 GMD 14.000 € 227 GMD 2.000 € 32
Elke drie maanden kost haar opleiding 4000 Dalasis + 

extra geld willen voor meer make-up spullen die ze 

gedurende haar skills examens kan gebruiken. 

Ali Nije Automechanics GMD 6.500 € 118,18 GMD 2.000 € 32 € 0
kosten (6000 Dalasis) voor het schooljaar 2021 van Ali . 

Er komen nog praktijkkosten bij, namelijk 2000 Dalasis. 

Samuel Jatta Architect GMD 9.200 € 167,27 GMD 18.400 € 298 € 0
1 Termijn is GMD 6.200 en GMD 3.000 reiskosten

30 april moet de volgende betaling voldaan zijn. Hij 

hoopt hiervoor wel wat resultaten te kunnen laten zien

Ramatoulai Computer technicus € 0,00 GMD 8.000 € 130 € 0
nog geen contact mee gehad. Berichten komen niet 

aan. 19-1-2021 contact gezocht met haar skillsleraar. 

Jarra Secondary school t/m 
grade 9 

Tahir school; nabij Soma

Fatou Bintou Primary school  vanaf 
grade 3 t/m 6 GMD 2.915 € 53,00 GMD 10.000 € 162 GMD 4.000 € 65

Roheya Ceesay Primary school  vanaf 
grade 3 t/m 6 GMD 16.390 € 298,00 GMD 20.280 € 329 GMD 7.100 € 115

30 april moet de volgende betaling worden voldaan. 

Vanaf volgend jaar kan het bedrag in een keer betaald 

worden. Er zitten 3 termijnen in een schooljaar ieder 

termijn zijn de kosten 4000 Dalasis schoolgeld en 2760 

Dalasis lunch en vervoer. 

Onvoorzien GMD 7.500 € 122 € 0
Totale kosten GMD 54.005 € 843,75 GMD 93.680 € 1.639 GMD 13.100 € 212

Afgeronde 
transactie € 840,00

Besteed in 2021 Toelichting

Vakopleiding

Secondary school

Primary school

Student Studie Besteed in 2020 Begroting 2021


