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1 INLEIDING  

De drijvende kracht van onze stichting is Anne-Marie van 
Gastel, met raad en daad bijgestaan door haar man Gre.  
Ze helpt al meer dan 12 jaar mensen in Gambia. Ze kent de 
cultuur en weet hoe we met kleinschalige projecten daar 
mensen kunnen helpen.  
Sinds een aantal jaren zijn ook Kees en Riet Vermeulen 
betrokken geraakt  
In 2017 zijn de activiteiten ondergebracht in een stichting 
met nu een driekoppig bestuur en vijf commissieleden. 
Sindsdien is ook de organisatie steeds verbeterd, zodat we 
ook blijven voldoen aan de ANBI-voorwaarden en ook aan 
de nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen).   
 
Omdat de omvang van activiteiten regelmatig verandert, stemmen we ook jaarlijks onze 
doelstellingen af op de veranderende omstandigheden.   
In dit plan is dan ook onze ambitie voor dit jaar en 2022 weergegeven 
 
 
2 WAAROM HELPEN WE MENSEN IN GAMBIA 

Gambia is een van de armste landen van Afrika. Hun economie is ook een van de 
zwakste van de wereld. Gambia heeft zelf geen grondstoffen en moet  nagenoeg alles 
importeren. De verkrijgbaarheid van voedsel, gezondheidszorg en onderwijs is een 
groot probleem voor de gewone bevolking in Gambia. Zij hebben niet genoeg inkomen 
om in hun primaire levensbehoeften te voorzien en om hun (vele) kinderen goed 
onderwijs te laten volgen.  
 
Wij willen deze vriendelijke en gastvrije Gambianen, uit medemenselijkheid, helpen met 
structurele activiteiten om hun leefomstandigheden te verbeteren, zodat ze een 
kansrijkere toekomst krijgen. 
 
We willen ze helpen door meer kansen te creeren, zodat ze zelf voor meer inkomen 
kunnen zorgen. 
Daar is vaak geld voor nodig, maar we willen ook onze expertise inzetten en ze te 
stimuleren op de manier die past bij de Gambiaanse cultuur. 
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3 WIE ZIJN WIJ 

Onze stichting is ontstaan uit een persoonlijke bewogenheid en betrokkenheid met en 
bij de veelal armoedige leefomstandigheden van de bevolking van Gambia.  
Wat in 2009 begon als een particulier initiatief groeide uit tot een stichting die bij 
oprichting in oktober 2017 al meerdere projecten en activiteiten omvatte. 
We hebben een klik met Gambia en bezoeken het land regelmatig. We ontmoeten daar 
onze bekende mensen waar we verblijven en onderdak hebben. We genieten van de 
gastvrijheid en de rust die de mensen uitstralen. 
 
Maar van dichtbij zien we ook de noden die de mensen hebben.  
Van lieverlee is er het idee ontstaan dat we wat kunnen doen om 
deze medemensen verder te helpen. Het is begonnen met het 
sturen van een paar dozen en we zien dat de mensen iets kunnen 
met de goederen die we verzamelen. Dat heeft ons geinspireerd om 
nog andere creatieve manieren te bedenken om de mensen daar te 
helpen. 
 
We hebben niet de verwachting dat we grootse dingen kunnen 
doen, maar alle beetjes helpen. De mensen die we helpen maken we 
toch een stukje gelukkiger en meer zelfvoorzienend. Zo hopen we dat die mensen door 
ook zelfontwikkeling te stimuleren hun eigen landgenoten ook gaan helpen om iets te 
bereiken. 
 
Stichting “You and me for Gambia” 
KVK nr.               69838437 
ANBI RSIN nr.    858033367 
Website:   https://www.youandmeforgambia.com  
Rekeningnummer:  NL39 SNSB 0705 9759 32 t.n.v. 
    Stichting You and me for Gambia 
 
 
Bestuur van onze stichting: 
Voorzitter   Peter Schellingerhout 
Secretaris / penningmeester Jan van den Boom 
Algemeen bestuurslid  Anne-Marie van Gastel 
 
Commissie leden: 
Gre van Gastel, Eefje Luijsterburg, Kees en Riet Vermeulen en Karin 
Franken. 
Daarnaast worden we nog bijgestaan door een tiental vrijwilligers. 
 
In Gambia is Jainaba Sillah onze ambassadeur en onze belangrijkste 
contactpersoon en partner.   
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4 WAT WILLEN WE UITEINDELIJK BEREIKEN 

We willen samen met de Gambianen werken aan een kansrijke toekomst, 
waardoor ze zelf voor voldoende inkomen kunnen zorgen, zodat ze zelf 
beter kunnen voorzien in hun primaire levensbehoeften en dat hun 
kinderen een gedegen opleiding kunnen volgen. 
 
Met duurzame hulp willen we mensen in Gambia helpen en kansen 
bieden, waardoor ze zelfredzaam worden en blijven. Lokaal 
eigenaaschap, dus niet afhankelijk zijn of worden van onze hulp, is hierbij 
een belangrijk doel.  
 
Met het zo vroeg mogelijk starten van onderwijs, kan een nieuwe 
generatie voor de opbouw van het land zorgen. Ook binnen een gezin is 
onderwijs belangrijk, omdat de ouders vaak analfabeet zijn. Je brengt het 
gezin echt een stap vooruit!  
Daaraan willen we dus heel graag bijdragen. 
 
 
5 WAT ZIJN ONZE AMBITIES 

• Met concrete acties en projecten de zelfvoorzieningsgraad van bepaalde 
doelgroepen in Bakau, Tujereng, Wullingkamma en Abuko verbeteren. 
 

• De Musa Njado gemeenschap in Buiba zelfvoorzienend maken. 
 
 
6 HOE GAAN WE DAT DE KOMENDE 2 JAAR DOEN: 

We richten onze duurzame hulp op de volgende 5 aandachtsgebieden: 
 

1. Doelgroepen voorzien van bruikbare spullen en faciliteren bij de verkoop 
van handelswaar. 
 

2. De gemeenschap Musa Njado in Buiba, in het binnenland van Gambia, 
zelfvoorzienend maken. 
 

3. Het bouwen van een familyhouse in Tujereng 
 

4. Jongeren faciliteren bij een vakopleiding of school 
 

5. Specifieke acties en noodhulp 
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In het volgende hoofdstuk 6.1 zijn de algemene activiteiten aangegeven. In hoofdstuk 7 
is per doelstelling aangegeven welke specifieke actviteiten we in 2021 en 2022 
ondernemen, wat de resultaten tot nu toe zijn en onze plannen voor de komende 2 jaar 

6.1 Doelgroepen voorzien van bruikbare spullen en faciliteren bij de verkoop  

• In overleg met onze vaste aanspreekpunten in Gambia leggen we contact met 
geschikte mannen of vrouwen en nodigen ze hiervoor uit.  

• Samen met vrijwilligers worden in Nederland bruikbare producten/materialen 
ingezameld, die in Nederland niet meer worden gebruikt, maar die in Gambia 
prima handelswaar zijn en voorzien in een behoefte: 

• Deze handelswaar inpakken in bananendozen en verschepen naar Gambia 
• In Gambia distribueren aan vooraf geselecteerde zelfstandige ondernemers. 

o Zij vertegenwoordigen de gezinnen die we helpen om zelfvoorzienend 
te worden. 

• Deze “ondernemers” betalen zelf de transportkosten 
• De “ondernemers” verkopen de spullen op de lokale markt en genereren zo 

inkomsten voor hun gezinnen en worden daardoor meer zelfvoorzienend. 
• Driemaal per jaar bezoeken we de “ondernemers” en controleren de 

boekhouding en spreken de plannen door en geven zakelijke adviezen. 
 

6.2 De gemeenschap Musa Njado in Buiba zelfvoorzienend maken. 

6.2.1 Het opzetten van een groentetuin 
Dit is een mooie en nuttige manier om vooral 
gemeenschappen meer zelfvoorzienend te 
maken. 
Er is grond beschikbaar en als deze niet 
vruchtbaar is met beperkte middellen 
vruchtbaar te maken. Het tuinieren is relatief 
makkelijk te leren en verschaft ook weer 
nuttig werk voor met name de vrouwen. En 
natuurlijk is er grote behoefte aan groenten. 

• Stuk geschikt grondgebied bepalen 
en een stevige omheining plaatsen 

• Waterputten en bassins aanleggen 
• Zorgen voor zaad van verschillende groenten 
• Tuinman met kennis regelen 

o Hij/zij moet de gemeenschap ondersteunen 
• Indien mogelijk elektriciteit via zonnepanelen voor de irrigatie 
• Samen met de gemeenschap bepalen wie nu welke taken heeft en waaraan 

behoefte is.  
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6.2.2 Het opzetten van naaiateliers. 
In Gambia is er veel vraag naar traditionele kleding en schooluniformen.  
Door naaiateliers op te zetten voldoen we hiermee aan de vraag en creëren we werk 
voor mensen (vooral vrouwen) die nu geen ander perspectief hebben op werk. En 
daarmee een kansrijke toekomst voor henzelf en vooral hun (vele) kinderen. 

• In Nederland bruikbare naaimachines inzamelen  
• Verzamelen van lappen stof en fournituren. 
• Via de lokale contactpersonen geschikte locaties bouwen 
• Zorgen voor docenten die hun het vak kunnen leren en leren hoe een 

naaimachine gerepareerd kan worden!! 

6.2.3 Het opzetten van een lokaal winkeltje of markt 
Op locaties waar nu nog geen winkels zijn, zoals bij de gemeenschappen in 
Buiba, moeten de bewoners vaak ver reizen om bijvoorbeeld levensmiddelen, 
groenten of kleding te kopen. 
Een winkel die deze goederen verkoopt voorziet dus weer in een behoefte en 
het creëert weer werk. 
• “Ondernemers” selecteren. 
• Samen het (eenvoudig) businessplan en verdienmodel vaststellen 

o Assortiment en inkoop bepalen 
• Zorgen voor startkapitaal 
• Advies, vooral tijdens opstart 

 

6.3 Het bouwen van een familyhouse in Tujereng 

Dit is onze belangrijkste en meest uitdagende ambitie voor 2021 en 2022. 
Jainaba Sillah is een gedreven, krachtige en ondernemende Gambiaanse vrouw van 41 
jaar, moeder van 3 kinderen en pleegmoeder van 6 kinderen. 
Ze is vooral gedreven om kinderen te helpen en kansen te bieden, zodat ze zelfredzaam 
worden. Haar gedrevenheid komt voort uit ervaringen tijdens haar eigen jeugd. Toen 
heeft ze ook hulp van mensen gekregen die haar deze kansen hebben geboden.  
Ze woont nu met de kinderen op een compound in Bakau en runt daarnaast een winkel 
in lichaamsverzorgingsproducten. 
Jainaba is onze contactpersoon en de drijvende kracht van onze stichting in Gambia en 
….Jainaba heeft een droom: 
Een multifunctioneel woon/werk complex realiseren in Tujereng: 

• Waarin ongeveer 8 wees of ontheemde kinderen kunnen wonen en in een 
gezinssituatie kunnen opgroeien. Dus eigenlijk een groot gezinshuis! 

• Woonruimte is voor 2 gezinnen en later ……..  
• Een paar winkels om inkomsten te genereren voor de exploitatie van het 

gezinshuis en die tevens als leerbedrijf voor jongeren, waaronder de 
weeskinderen, kan dienen. 
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6.4 Gericht bepaalde jongeren faciliteren bij een opleiding 

Overal ter wereld is onderwijs cruciaal voor het 
verbeteren van de leefomstandigheden van mensen. 
Ieder mens op deze wereld moet de kans krijgen 
onderwijs te volgen en z’n unieke talenten te 
ontwikkelen. Gambia is  een van de armste landen van 
Afrika.  
Helaas zijn er in Gambia nog veel kinderen die niet 
naar school gaan. Dit kan verschillende oorzaken 
hebben. Vaak hebben de ouders niet genoeg inkomen 
om het schoolgeld te betalen. Daarnaast komt het ook 
voor dat kinderen thuis mee moeten helpen om voor 
inkomsten te zorgen door te werken. Ouders zien het 
belang van onderwijs niet altijd en houden hun kinderen daarom soms thuis.  
We willen met ondersteuning ervoor zorgen dat enkele van hen zelfstandig een eigen 
job kunnen ontwikkelen, zodat ze zichzelf en/of hun gezin/gemeenschap zodanig 
helpen, dat in de toekomst deze steun niet meer nodig is. 
• Particulieren en scholen enthousiasmeren om een kind te sponseren om een 

bepaalde opleiding te volgen. 
• Middelen verschaffen (bv een laptop) om een opleiding te volgen. 

 

6.5 Specifieke hulp, noodhulp of spontane initiatieven. 

We richten ons als stichting op de genoemde 
projecten, maar in een arm land waar heel veel 
mensen niet genoeg inkomen om in hun primaire 
levensbehoeften te voorzien en veel kinderen niet naar 
school kunnen gaan, kom je uiteraard vaak 
(schrijnende) situaties tegen die direct om actie of 
hulp vragen.  
Die pakken we als stichting op, vaak met hulp van onze 
lokale contactpersonen of we faciliteren een actie. 
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7 ACTVITEITEN PER DOELSTELLING EN PROJECT 

7.1 Project Dozen  

Bepaalde doelgroepen voorzien van bruikbare spullen en faciliteren bij het verkopen 
van handelswaar 
We helpen een aantal gezinnen in vooral Bakau, Wullingkama aan 
noodzakelijke spullen en ook een zevental “zzp’ers” in die regio, aan 
handelswaar voor eigen gebruik en voor de verkoop. 

7.1.1 Activiteiten 
Het verzamelen van hulpgoederen en bruikare 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. 

7.1.2 Resultaten 
In 2021 hebben we tot nu twee  40 voet containers verstuurd vol met bruikbare spullen 
verstuurd naar Gambia en tiental gezinnen geholpen. 

7.1.3 Plannen: 
Doorgaan met verzamelen van bruikbare spullen. 
Dit jaar nog 2 containers verschepen naar Gambia. 
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7.2 Project Buiba 

De Musa Njado gemeenschap in Buiba, ligt in het binnenland ongeveer 250 km ten 
oosten van de hoofdstad Banjul. In het binnenland van Gambia leven de mensen, vaak 
zonder elektriciteit en stromend water, in grote armoede. Er is ook weinig werk en deze 
zeer arme mensen hebben een inkomen dat hen niet in staat stelt in hun eerste 
levensbehoeften, met name op het gebied van voeding, te voorzien. Ze zijn dus ook niet 
in staat om hun kinderen naar school te laten gaan.  
Ook de hygiëne en medische zorg laat te wensen over. 
Daarom hebben we als stichting ons ten doel gesteld om deze gemeenschap te helpen 
om meer zelfvoorzienend te worden. 

7.2.1 Activiteiten 

7.2.1.1 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.  

7.2.1.2 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. 

7.2.1.3 Plannen 
In 2021 en 2022 willen we starten met de uitbreiding van de groentetuin en kijken of 
het mogelijk is om deze te voorzien van een irrigatiesysteem met behulp van 
zonnepanelen. Vanwege de coronacrisis hebben we hierover slechts alleen 
oriënterende gesprekken gevoerd. 
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7.2.1.4 Naaiatelier en 2e hands winkel 
Het is de bedoeling een mogelijkheid te 
creeren 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.  

7.2.1.5 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. 

7.2.1.6 Plannen 
In maart 2021 is een herstart gemaakt met het naaiatelier en de winkel. 
Er is een andere kleermaker aangezocht en plannen gemaakt voor de herinrichting en 
“besturing” van zowel het naaiatelier als de winkel. 
Algemeen: 

• We hebben samen met onze lokale contactpersoon Jainaba, gesprekken 
gevoerd over de samenwerking onderling en met de 2 naburige communities 

• Tevens met de nieuwe docent van de primary school in Buiba gesproken over 
hoe we de school toegankelijker kunnen maken voor meer kinderen en de 
kwaliteit van het onderwijs kunnen helpen verbeteren. 

7.3 Project Bouwen van een familyhouse in Tujereng 

Dit is onze belangrijkste en meest uitdagende 
ambitie voor 2021 en 2022. 
Een multifunctioneel woon/werk complex 
realiseren in Tujereng,  
Eigenlijk een groot gezinshuis! 
Het gezinshuis wordt straks gerund door Jainaba 
Sillah, onze (betrouwbare) contactpersoon en de 
drijvende kracht van onze stichting in Gambia.  

7.3.1 Activiteten 
Het is de bedoeling om een kleinschalig gezinshuis 
te bouwen voor zo’n 8 kinderen. 
Deze kinderen op te voeden en ze te begeleiden 
naar een toekomst waarin ze volledig voor zichzelf kunnen zorgen. 
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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. 

7.3.2 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 fundering 

7.3.3 Plannen 
We zijn nu bezig om de plannen concreet te maken en onderzoeken wat we samen met 
partners, zoals de Wilde Ganzen, kunnen realiseren. 
Uiteindelijk doel is om eind 2022 het familyhouse compleet te hebben gerealiseerd. 

7.4 Project Jongeren faciliteren bij een opleiding 

Overal ter wereld is onderwijs cruciaal voor het 
verbeteren van de leefomstandigheden van mensen. 
Ieder mens op deze wereld moet de kans krijgen 
onderwijs te volgen en z’n unieke talenten te 
ontwikkelen. Gambia is  een van de armste landen van 
Afrika.  
Helaas zijn er in Gambia nog veel kinderen die niet naar 
school gaan. Dit kan verschillende oorzaken hebben. 
Vaak hebben de ouders niet genoeg inkomen om het 
schoolgeld te betalen. Daarnaast komt het ook voor dat 
kinderen thuis mee moeten helpen om voor inkomsten 
te zorgen door te werken. Ouders zien het belang van 
onderwijs niet altijd en houden hun kinderen daarom soms thuis.  
Doelgroepen die we willen helpen:  

• Jongeren faciliteren bij een vakopleiding 
o Zij hebben secundary school afgerond tot minimaal grade 12 

• Gezinnen met kinderen die kleuter, lager en middelbaar onderwijs willen volgen 
(tot en met junior secundary grade 12) 

• School voor basisonderwijs in Buiba voorzien van middelen zoals meubelen en 
lesmateriaal 

7.4.1 Activiteiten 
We helpen sinds 2019 een zestal jongeren met een vakopleding en zorgen dat 2 
kinderen de primary school kunnen volgen. 
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7.4.2 Resultaten 
Vanaf juni 2020 tot nu toe hebben de kinderen, vanwege corona, niet allemaal de 
school en opleidingen volgens plan kunnen volgen. 
Inmiddels, april 2021 zijn de basisscholen weer volop bezig en ook de vakopleidingen 
weer van start gegaan. 
Zie ook pagina “jongeren helpen bij school of opleiding” op onze website  
https://www.youandmeforgambia.com/jongeren-helpen-bij-opleiding/  

7.4.3 Plannen 
Allereerst ervoor zorgen dat de “studenten” hun opleiding en/of school af kunnen 
maken. 
De kleuter- en basisschool in Buiba blijven voorzien van goede schoolmiddelen en in 
overleg met het ministerie van onderwijs kijken wat er verder nog mogelijk is om het 
schoolniveau te verbeteren. Zie ook “De gemeenschap Musa Njado in Buiba, in het 
binnenland van Gambia, zelfvoorzienend te maken”. 
 

7.5 Specifieke acties en noodhulp 

We richten ons als stichting op de genoemde projecten, maar in een arm land waar heel 
veel mensen niet genoeg inkomen om in hun primaire levensbehoeften te voorzien en 
veel kinderen niet naar school kunnen gaan, kom je uiteraard vaak (schrijnende) 
situaties tegen die direct om actie of hulp vragen. 
Die pakken we als stichting op, vaak met hulp van onze local supervisors of we 
faciliteren een actie. 

7.5.1 Verhelpen brandwonden Awa 
Awa uit Brusubi is 4 jaar oud en heeft haar hand/arm 2 jaar geleden 
verbrand. Doordat op dat moment in haar land geen kundigheid 
is/was om het goed te verzorgen zal zij levenslang gehandicapt 
blijven. De enige mogelijkheid is om hersteloperaties in het 
buitenland te laten plaatsvinden zodat Awa een toekomst krijgt. 

7.5.1.1 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.  

7.5.1.2 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. 

7.5.1.3 Plannen 
Dit jaar nog donaties blijven werven om dit traject verder af te ronden.  
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7.5.2 Rocheya helpen 
Rocheya is nagenoeg een weeskind (moeder overleden en vader woont 
ergens in Senegal) van 11 jaar en woont in de Musa Njado community in 
Buiba. 
Zij gaat niet naar school en wordt in de gemeenschap als slaafje gebruikt. Zo 
moet ze dagelijks tiental keren, in jerrycans van 20 liter, water gaan halen bij 
de put 100 meter verder en ook de hele dag werken. Ze zal over een paar jaar 
worden uitgehuwelijkt.  
 

7.5.2.1 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 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. 

7.5.2.2 Plannen 
We blijven dit doen totdat Rocheya in het familyhouse woont. 

7.5.3 Het gezin van Fatou 
Fatou, alleenstaande moeder van 9 kinderen, heeft geen huis en 
woont met haar kinderen onder een afdak ergens in Bakau. 
Ze werkt zelf in een fruitstalletje op het strand, maar heeft 
absoluut niet genoeg geld om alle kinderen te geven wat ze 
primair nodig hebben. 

7.5.3.1 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 voor al met daad bij: zij sturen regelmatig kleding en 
levensmiddelen op en helpen met noodhulp. 

7.5.3.2 Plannen 
De zorg blijven continueren en ook met raad en daad bijdragen aan het bouwen van de 
nieuwe woning voor het gezin.  
 
Zie ook pagina “Projecten”  op  https://www.youandmeforgambia.com/projecten/   
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8 FINANCIËN 

Dit hoofdstuk worden het volgende toegelicht: 
1. Werving inkomsten 
2. Beheer en besteding van de baten 
3. Beloningsbeleid 
4. Baten & Lasten overzicht 

8.1 De wijze van verwerven van inkomsten 

Onze inkomsten (baten) bestaan uit: 
• Donaties en schenkingen van 

particulieren 
o We hebben “vrienden” van de 

stichting 
o Werven via sociale media voor 

specifieke acties 
o We zamelen bruikbare spullen 

in voor de verkoop. 
 

• Donaties van onze zakelijke partners 
o  Via ons netwerk benaderen we 

deze partners. 
 

• Donaties uit goede doelen acties 
o We schrijven hiervoor scholen, 

rotaryclubs, kerkelijke 
instellingen, supermarkten, 
goede doelen stichtingen, enz.  
 

• Bruikbare producten van onze zakelijke relaties. 
 

• De inkomsten van activiteiten die we zelf organiseren of waaraan we kunnen 
deelnemen: 

o Markten 
o Benefietconcert 
o Verkoop van Gambiaanse producten. 
o Een Afrikaans buffet organiseren voor belangstellenden 

 
 
Zie pagina "Hoe Helpen" op onze website 
 https://www.youandmeforgambia.com/hoe-helpen-nu/   



 

Beleidsplan 2021-2022  pagina 16  
 

 

8.2 Het beheer en de besteding van de baten 

Alle inkomsten/baten worden nagenoeg geheel gebruikt voor het goede doel.  
De stichtingskosten, zoals bijvoorbeeld financiele lasten , communicatie lasten, 
worden zo laag mogelijk gehouden.  
Dit wordt door de penningmeester vastgelegd in de boekhouding.  
Het bestuur bepaalt, op basisi van consensus, aan welke activiteiten of projecten 
de baten worden besteed. Per project wordt hieraan een budget toegekend. 
De begroting van het bewuste jaar is leidend. 
Onze stichting heeft vooralsnog geen aankopen of verwervingen voorzien. 
 
Elke 6 weken wordt over de status en voortgang gerapporteerd en gesproken. 
Op onze website wordt de actuele stand van zaken gecommuniceerd. 
Ook alle andere uitgaven (lasten) worden in overleg met het bestuur gedaan. 
Uiteraard is het streven zo min mogelijk kosten te maken. 
De penningmeester informeert het bestuur maandelijks over de staat van de 
baten en lasten. 
 

8.3 Beloningsbeleid 

Wij zijn een stichting met een ANBI-status, die op basis van allemaal 
vrijwilligerswerk, volledig non-profit en met grote betrokkenheid, de mensen in 
Gambia helpen.  
Alle steun komt direct ten goede aan de lokale bevolking in Gambia. 
Er wordt aan bestuursleden of commissieleden geen vergoedingen betaald. 
Voor het jaarlijks bedanken van onze vrijwilligers, wordt altijd op een creatieve 
aandacht besteed, tegen hele lage kosten. 
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8.4 Baten & Lasten overzicht  

 
Overzicht bijgewerkt tot en met 1 mei 2021 
 

Omschrijving Bedrag Totalen Toelichting
Saldo 2020 € 23.922,92

Generieke inkomsten € 250,00
Specifieke inkomsten € 338,94
Inkomsten project Dozen € 39,66
Inkomsten project Fatou € 1.900,00
Inkomsten project Faciliteren opleidingen jongeren € 849,60
Inkomsten project Begeleiden en ondersteunen Roheya € 0,00
Inkomsten project  Bouwen weeshuis € 0,00
Inkomsten project Buiba Algemeen € 0,00
Inkomsten project Tuin Buiba € 0,00
Inkomsten project (nieuw) Naaiatelier Buiba € 0,00

Totaal Inkomsten € 3.378,20 € 27.301,12

Omschrijving Bedrag Totalen Toelichting

Algemene kosten € 910,83
Specifieke kosten € 450,00
Kosten project Dozen € 3.200,00
Kosten project Fatou € 1.700,00
Kosten project Faciliteren opleidingen jongeren € 840,00
Kosten project Begeleiden en ondersteunen Roheya € 0,00
Kosten project Bouwen weeshuis € 0,00
Kosten project  Buiba Algemeen € 0,00
Kosten project Tuin Buiba € 0,00
Kosten project (nieuw) Naaiatelier Buiba € 0,00

Toaal Uitgaven € 7.100,83 € 7.100,83

Saldo: Inkomsten - Uitgaven € 20.200,29

Saldo NL39 SNSB 0705 9759 32 SNS ZAKENREKENING € 20.200,29 01-05-2021
Verschil € 0,00

Totaal overzicht inkomsten en uitgaven 2021

Schenkingen en donaties 2021

Kosten / uitgaven 2021


