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ACTIVITEITEN OVERZICHT 2021 STICHTING “ YOU AND ME FOR GAMBIA” 

Roosendaal, 31 december 2021 
 
 
1 INLEIDING 

Ook dit jaar heeft natuurlijk ook de coronapandemie veel invloed gehad om de hulpverlening en 
hebben we niet alles kunnen doen zoals we vooraf in ons plan hadden bedacht 
Wel zijn we nog 2 keer in Gambia geweest en hebben zeker vorderingen gemaakt met onze lopende 
projecten. Daarnaast hebben we ook, vooral tijdens de stormen in het regenseizoen, hier en daar 
noodhulp verleent. 
Tevens hebben we het afgelopen jaar onze organisatie aangepast conform de WBTR en handelen we 
als bestuur volgens ons nieuw bestuursreglement. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de status van onze lopende projecten, de aanpassingen van onze 
organisatie en hoe we nog extra inkomsten hebben kunnen genereren. 
 
2 PROJECT DOZEN  

2.1 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. 
Verhandelbare materialen worden ook in de winkeltjes en op de markt verkocht 

2.2 Wat hebben we bereikt 

• Ongeveer 850 (bananen)dozen verstuurd in 2021 aan 7 gezinnen en aan de gemeenschap in 
Buiba 

• 2 veertig voet containers verscheept met daarin allerlei materialen verpakt in dozen, plastic 
zakken, enz. 

o Daarnaast ook medische hulpmiddelen verstuurd naar ziekenhuizen en 
schoolmeubelen, schriften, naar scholen en fietsen rolstoelen en uiteraard ook 
kleding verstuurd naar de gezinnen uit ons netwerk 

• Met de verkoop van de verscheepte materialen kunnen de gezinnen onder andere ook de 
schoolkosten van hun kinderen betalen. 
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3 PROJECTEN BUIBA 

3.1 De (vrouwen)groentetuin 

3.1.1 Activiteiten 
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. 

3.1.2 Wat is er bereikt 
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. 
In 2021 is de grond opnieuw bewerkt, er is gezaaid en 1 oogst gerealiseerd. Het enthousiasme van de 
vrouwen heeft meerdere vrouwen enthousiasmeert om ook een aantal bedden in de tuin te gaan 
bewerken. Er is omheining aangebracht. De tuin is gegroeid van 0,35 hectare naar 0,55 met plannen 
voor uitbreiding in de toekomst. 

3.2 Het Naaiatelier en 2e handswinkel 

3.2.1 Activiteiten 
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.  

3.2.2 Wat is er bereikt 

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. De naaister van het dorp is begin 2021 vertrokken is 
naar een ander dorp. De atelierruimte is er, de naaimachines 
zijn aanwezig maar er zijn geen nieuwe naaisters in het dorp. Er 
zijn vrouwen benadert met de vraag om met behulp van een 
micro krediet de opleiding tot naaister te gaan volgen.  
De opleiding start in februari 2022.     Deze drie enthousiaste dames  
        starten de opleiding in febr. 2022 
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4 PROJECT BOUWEN VAN EEN FAMILYHOUSE IN TUJERENG 

4.1  Doel 

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. 
 

4.2 Activiteiten 

Als stichtinh hebben we met met gerichte donaties gezorgd voor de aankoop van bouwmaterialen, 
stenen, betonijzer en cement. 
Project wordt uitgevioerd in samenwerking met lokale aannemer. 
 

4.3 Wat bereikt 

Status eind dec 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. 
• Hoogste punt is nu bereikt 

 
         
Situatie begin 2021 
 
 
 
 

Situatie eind 2021 
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5 PROJECT JONGEREN FACILITEREN BIJ SCHOOL OF VAKOPLEIDING 

5.1 Doel 

We willen met begeleiding en ondersteuning ervoor zorgen dat de 
kinderen en jongeren een opleiding kunnen volgen en zich kunnen 
ontwikkelen, zodat ze zichzelf en/of hun gezin/gemeenschap zodanig 
helpen, dat in de toekomst onze steun niet meer nodig hebben en 
zelfvoorzienend zijn 
We helpen sinds 2019 een aantal jongeren met een vakopleiding en 
zorgen dat er kinderen de primary school kunnen volgen. 

5.2 Activiteiten en wat is er bereikt 

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.  
In het afgelopen jaar hebben 8 studenten geholpen met het financieren van hun opleiding. Door 
deze studenten te helpen hebben ze later meer kans op een goede baan zodat ze zichzelf en hun 
familie kunnen onderhouden. Hieronder leest u kort welke studenten wij het afgelopen jaar hebben 
geholpen, welke opleiding ze volgen/ hebben gevolgd en hoe het nu met ze gaat. 

 
Fatou Njardo:  
Zij heeft dit jaar haar opleiding tot onderwijzeres afgerond en is momenteel 
werkzaam in Buiba. Ze wil graag volgend jaar (2022) starten aan een 
vervolgopleiding van een jaar om zo ook in de primary en de secundary school les 
te kunnen geven. Fatou is een gedreven leerling en wij zullen haar volgend jaar 
helpen met het behalen van haar vervolgstudie.  
 

Binta Njardo: Zij is dit jaar gestart met haar 3 jaar 
durende opleiding tot lerares. Tot op heden hebben wij 
keurig mooie cijferlijsten van haar mogen ontvangen. Ze heeft het naar 
haar zin op school. De locatie waar Binta haar opleiding volgde is helaas in 
december 2021 gesloten, ze moet nu naar een andere locatie wat verder 
van haar huis vandaan is. Hierdoor moet Binta meer reizen en heeft ze 
komend schooljaar meer geld nodig voor transport kosten. Wij zullen haar 
hierin helpen.  

 
Effo Sano: Zij heeft afgelopen jaar haar opleiding tot make-up en haar 
specialist afgerond met mooie resultaten. Ze heeft veel klanten en verdient 
hierdoor goed geld om zichzelf en haar familie te kunnen onderhouden. 
Momenteel ontvangt ze haar klanten thuis, in de toekomst wil ze graag een 
eigen salon openen. Hopelijk kan ze haar dromen waarmaken. Aangezien Effo 
een erg enthousiaste gedreven student is, hebben wij als stichting besloten om 
volgend jaar haar zusje ook te helpen met haar opleiding tot verpleegkundige  
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Ali Nji: Ali heeft afgelopen jaar zijn opleiding tot automonteur afgerond 
en is momenteel werkzaam in een garage in Bakau. Ali komt uit een 
groot gezin en verdient nu geld om zijn moeder te helpen en hun woonhuis af te 
maken.  
 
 
Samuel Jatta: Afgelopen jaar hebben wij Samuel 
finacieel geholpengeld om zijn opleiding te bekostigen. 
Helaas hebben wij geen resultaten van Samuel mogen 

ontvangen dus zijn wij genoodzaakt geweest om onze ondersteuning te 
stoppen.  

 
 
 
 
Fatou Bintou:  
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,  
 
 
 

 
Rocheya:  
Met Rocheya gaat het goed. Ze is heel leergierig en haalt prima resultaten. 10 van 
de 11 vakken heeft ze als rapportcijfer een ´excellent´ voor! Met uitzondering voor 
het vak frans. We zijn mega trots op haar!  
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6 SPECIFIEKE ACTIES EN NOODHULP 

6.1 Doel 

Daar waar nodig mensen gezinnen helpen bij voor hun onvoorziene omstandigheden en/of 
calamiteiten.  
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 die 
direct om actie of hulp vragen 

6.2 Verhelpen brandwonden Awa 

6.2.1 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.  

6.2.2 Wat bereikt 
Ze is inmiddels 3 keer geopereerd en is nu teruggekeerd naar Gambia. 
Het gaat goed met Awa. Ze moet eigenlijk nog een laatste keer worden 
geopereerd. We kijken nu of ze in aanmerking komt Voor een consult bij Mercy Ships. 

6.3 Het gezin van Fatou 

6.3.1 Doel 
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. 

6.4 Activiteiten in 2021 

Maandelijkse meerdere noodzakelijke producten verstuurd 
Bouwmaterialen geleverd voor een nieuwe woning, deels gedoneerd 
door een van onze partners 

6.5 Wat bereikt: 

In de afgelopen 3 jaar is er gestart met het bouwen van een huis.  
De kinderen volgen onderwijs: de 2 oudste hebben een beroepsopleiding 
kunnen doen, overige kinderen volgen primair onderwijs. 
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7 ORGANISATIE 

Half 2021 zijn we als bestuur gestart met ons bestuur te verbeteren volgens de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 
We hebben in een paar bijeenkomsten met behulp van een stappenplan allerlei aspecten besproken 
en zo een nieuw besuursreglement opgesteld en ook onze statuten in concept aangepast.  
Tevens nog een gekeken of we nu nog steeds volledig aan de ANBI voorwaarden voldoen. 
In augustus 2021 is ook ons bestuur uitgebreid met Karin Franken als Algemeen bestuurslid. 
 
 
8 GENEREREN INKOMSTEN 

Naast de regulier particuliere donaties hebben we in 2021 de volgende activiteiten georganiseerd om 
extra inkomsten te genereren: 

• Emballage acties bij divere supermarkten 
• Het organiseren van een Gambiaans buffet voor ongeveer 70 mensen 
• Verkopen van Tony Chocolony repen 

Zie ook https://www.youandmeforgambia.com/activiteiten/  
 
Totaal hebben we in 2021 aan: 
Inkomsten (baten)  € 51.567,97  
Uitgaven (lasten) € 32.937,85 
Zie https://www.youandmeforgambia.com/documenten-stichting/  
Het separatie overzicht “Baten en Laten 2021” en het “ANBI Publicatiebericht 2020-2021”  voor het 
integrale financieel overzicht van het afgelopen jaar.  


