
 
 
 

JAARVERSLAG 2008 
 
 
Het nieuw ingezette beleid in 2008 heeft zijn vruchten afgeworpen. Niet goed functionerende 
scholen zijn afgestoten, kosten zijn beperkt en er werd getracht de inkomsten te vergroten. 
In financieel opzicht is 2008 zeker een goed jaar geweest. De Stichting heeft in 2008 een 
aantal mooie donaties ontvangen. Die zijn weer goed besteed, zoals u inmiddels in de 
nieuwsbrieven hebt kunnen lezen.  
 
In 2008 hebben we afscheid genomen van de Gambiaanse manager Demba Jobateh. Zijn 
ambities waren te groot voor onze kleine organisatie en zouden ook veel te kostbaar worden. 
De taken van Demba werden over genomen door onze literacy officer Kambi. Deze bleek 
zich uitstekend te ontplooien en toonde zich een enthousiast opvolger. Aangezien Kambi 
gebruik maakt van een motorfiets of het openbaar vervoer, kon de jeep die Demba gebruikte 
worden verkocht. Daarmee werden de vaste kosten voor overhead in Gambia flink 
teruggedraaid.  
 
In 2008 werd definitief afgezien van het plan om een vrouwentuin in Banyaka op te zetten. 
De grond was al enkele jaren geleden gereserveerd voor onze Stichting en er was nog 
steeds niets mee gedaan. Het besluit om te stoppen werd vooral ingegeven door het feit dat 
er nóg een tuinproject in Banyaka is van een Nederlandse organisatie. Het bestuur van deze 
organisatie liet ons weten dat er zeker nog plaats vrij is voor belangstellenden uit Banyaka 
om aan hun tuinproject deel te nemen. Omgekeerd zouden wij in Banyaka de deelnemers 
van het bestaande tuinproject in onze school kunnen opnemen. Helaas kwam het er niet 
van. De oorzaak lag in de te grote cultuurverschillen van de aldaar wonende stammen, die 
blijkbaar niet zomaar met elkaar kunnen integreren. Mede daarom hebben we ook moeten 
besluiten om de school in Banyaka wegens onvoldoende belangstelling te sluiten. 
Ook van de school in Sifoe werd in 2008 afscheid genomen. Eigenlijk jammer, het was een 
leuke kleurrijke gemeenschap, maar de resultaten van het onderwijs waren al jaren erg 
matig. De belangstelling voor onderwijs was de laatste jaren duidelijk erg teruggelopen. 
 
Twee grote speerpunten in 2008 waren de tuin in Gunjur en de school in Kololi. Grootse 
momenten in de tuin waren het water dat rijkelijk ging vloeien en de officiële opening. Beide 
gebeurtenissen kunt u nog teruglezen in de betreffende nieuwsbrief op de site van onze 
Stichting. 
 
In 2008 werd ook het nieuwe kantoor van de Stichting in gebruik genomen. Het oude was té 
verwaarloosd en de huurprijs werd steeds hoger. Het nieuwe kantoor vlakbij de school in 
Kololi gelegen bood ons tevens de mogelijkheid om een Skills Centre te kunnen opzetten. 
 
In 2008 werd het bestuur uitgebreid met Sander Ruijs. Daarmee hebben we een financieel 
deskundige binnen weten te halen. Zeker nu we ANBI erkend zijn en we bepaalde 
verplichtingen die hieruit voortvloeien moeten nakomen, is hij een waardevolle aanvulling 
binnen het bestuur.  
 
Namens de deelnemers aan onze projecten in Kololi en Gunjur danken wij oprecht onze 
sponsors. Uw bijdragen worden goed besteed, in Gambia! 
U bent natuurlijk van harte welkom in Gambia om de projecten eens met eigen ogen te 
aanschouwen. Bij voorkeur in de periode dat onze voorzitter Yvon Springer ook in Gambia is. 
Zij kan u dan ter plaatse van alle informatie voorzien. 
 
 



 
 
 

Financieel verslag 
 
Financieel verslag 2008 - FAEG Nederland 

  
 Financieel verslag 2008 - HFAE Gambia 

 IN EUR  EUR     IN DAL    
              
 Banksaldi per 31-12-2007:        Kas - saldo per 31-12-2007 in dalasi 265   
 rek. 47.49.74.219 - lopende rekening  2.044      Bank - saldo per 31-12-2007 in dalasi 175.926   
 rek. 56.05.63.329 - spaarrekening  8.100      Ontvangen van FAEG Nederland *) 494.900   
 rek. 50.04.52.075 - projectrekening 1.131      Opbrengst verkoop Pajero 70.000   
              
 Inkomsten:       *) Gemiddelde koers 1 euro = 30,9 dalasi      
 Ontvangen van donateurs  7.457           
 Giften tbv projecten en subsidie 16.877      Totaal saldi + inkomsten 741.091   
 Rente 235           
              
 Totaal saldi + inkomsten 35.844 35.844    UIT DAL    
              
         Algemene en kantoorkosten 126.577   
 UIT EUR  EUR     Vervoer en transport 33.371   
         Onderhoud en reparaties 49.385   
 tbv FAEG in Nederland:        Personeelskosten 216.982   
 Promotiekosten (drukwerk etc.) 923      Tuin Gunjur - 9 nieuwe reservoirs 47.745   
 Vergaderkosten 112      Tuin Gunjur - bouw school laatste fase 146.090   
 Bankkosten en kosten KvK 81      Tuin Gunjur - overige kosten 28.065   
         Materialen voor scholen 6.425   
 tbv HFAE in Gambia:        Skills Centre 18.125   
 Overgemaakt naar HFAE in Gambia 16.000           
 Pomp + zonnepanelen Gunjur tuin 4.636      Totaal uitgaven 672.765   
 Naaimachines e.d. Skills centre 772           
         Saldi per 31-12-2008     
 Totaal uitgaven 22.524 22.524    kas 7.142   

         banksaldo main-account 61.184   

              
 Banksaldi per 31-12-2008        Saldo per 31-12-2008 68.326   
 rek. 47.49.74.219 - lopende rekening 5.311           
 rek. 56.05.63.329 - spaarrekening  7.730      RESERVES: DAL  EUR  
 rek. 50.04.52.075 - projectrekening 279      Nederland   13.320 
         Gambia - koers per 31-12-2008 = 32 68.326 2.135 

 Saldo per 31-12-2008 13.320 13.320    TOTALE RESERVES per 31-12-2008   15.455 
 
 
 
 
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden of bezoek onze website: 
www. faeg.nl. Ons rekeningnummer: 47.49.74.219 t.n.v. Stichting Adult Education, Hoorn 
Yvon Springer voorzitter Tel: 023 5323096  Gambia: 7792137 e-mail: novygam@yahoo.com 

Jan Wijers secretaris Tel: 0412 624583  Fax: 0412 626446   e-mail: jan.wijers@gmail.com 

Paul Mom penningmeester Tel: 0229 230253 e-mail: p.s.mom@quicknet.nl 

Erik Klöpping bestuurslid Tel: 0412 691530                                e-mail: erik.klopping@planet.nl 

Sander Ruijs bestuurslid Tel. 0412 643239 e-mail: sander@ruijs-oss.nl  

 
 


