Jaarverslag 2010
Voor de Stichting was 2010 een enerverend jaar. Dit kwam vooral door
het terugtreden van onze voorzitter. In juli meldde ze dat ze per 3
augustus zou terugtreden. Intimi wisten dat zij al jaren in gevecht was
met een slopende ziekte. Medio 2010 verslechterde haar gezondheid
plotseling aanzienlijk en tot veler ontzetting overleed Yvon Springer op
25 september.
Yvon speelde in de voorgaande jaren een cruciale rol in Gambia bij de
verdere ontwikkeling van de projecten in Kololi en Gunjur. Ze werd dan
ook door de Gambiaanse staf van de Stichting aangeduid met “our
action lady” Gelukkig hebben de staf en de resterende bestuursleden in
Nederland kans gezien om na haar terugtreden en kort daarop haar
overlijden, de continuïteit van de activiteiten te waarborgen.
Er werden nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. Eén daarvan was het
realiseren van een zgn. nursery house in de tuin te Gunjur. Deze
voorziening, een soort kweekkas, is bedoeld om zaadjes in een
gunstige omgeving te laten ontkiemen tot plantjes. Zodat, zodra deze
zaailingen sterk genoeg zijn, ze in de volle grond uitgezet kunnen
worden.
Andere ontwikkelingen waren:
- onderwijs werd opgestart in Brikama maar ook weer beëindigd door
onvoldoende belangstelling.
- de leslokalen in Gunjur werden voorzien van nieuwe meubels
afkomstig uit het skills centre in Kololi dat na de inbraak gesloten werd.
- met geld van Engelse sponsors werden nieuwe waterputten gegraven
in de tuin te Gunjur.
In 2010 werd het onderwijs aan (jong)volwassenen op de oude voet
voortgezet. Alleen al uit het feit dat het schoolbezoek gewoon goed is,
mogen we afleiden dat we met succes voorzien in de behoefte van
(jong)volwassenen om zich verder te ontwikkelen.
Graag willen wij onze sponsors bedanken voor de verleende steun en
we hopen dat u ons in 2011 blijft helpen.
We houden u op de hoogte!

