Jaarverslag 2012
2012 is voor onze stichting een goed jaar geweest. Met de bijdragen van onze trouwe sponsors hebben
we al onze verplichtingen, welke voor het merendeel bestaan uit salariskosten in Gambia, voldaan en
hebben we nieuwe investeringen kunnen doen.
Het stabiele karakter van onze stichting, met een overzichtelijk aantal projecten en geen buitensporige
ambities, vertaalt zich ook in rust en vertrouwen bij onze medewerkers in Gambia. De wetenschap dat
zij deel uit maken van een stichting die een lange termijn visie heeft en continuïteit nastreeft maakt de
bereidheid nog groter om zich actief in te zetten voor verbetering van de projecten. 2012 is een jaar van
verdieping geworden.
De investeringen in het verbeteren van de stroom- en watervoorziening in onze grote tuin in Gunjur, het
bouwen van de voorziening voor compostverwerking en het vervangen van het dak van het nurseryhouse zijn de materiële investeringen die dit jaar zijn gedaan. Daarnaast is er veel tijd besteed aan
professionele ondersteuning van de vrouwen bij het verbeteren van de wisselteelt en plantmethoden.
Dat wij daarbij gebruik kunnen maken van de kennis en tomeloze inzet van een landbouwkundig
ingenieur die met haar gezin in Gambia woont vormt daarvoor een stevige basis. De tuin is in enkele
jaren veelzijdiger en vruchtbaarder geworden. Zowel de compost aanmaak als het afnemen van de
zaailingen is een groot succes gebleken. De tuin is in de wijde omtrek bekend en de interesse van de
dorpsgenoten om op een stuk grond te mogen verbouwen is onverminderd groot.
In onze school voor volwassenonderwijs in Kololi heeft de samenwerking met stichting die het lager
onderwijs verzorgt haar vruchten afgeworpen. FAEG heeft bijgedragen aan de transportkosten van deze
stichting voor het verschepen van nieuw meubilair en lesmateriaal. Het interieur is weer vernieuwd en de
school is aan de buitenkant weer van een nieuwe verflaag voorzien. Door het delen van kennis over de
plaatselijke bestuurlijke structuren hebben wij kunnen besluiten om het computeronderwijs, dat ook in
de zelfde compound wordt verzorgd, te ondersteunen. Hiervoor zijn binnen onze stichting gelden
gereserveerd. In totaal zullen er zo’n zestig studenten voor een basiscursus computergebruik,
aanvullend op hun taal en rekenonderwijs, kunnen worden ingeschreven. Op alle drie de niveaus waarop
onze stichting het onderwijs in de Engelse taal en het rekenonderwijs aan volwassenen aanbiedt blijft de
vraag toenemen.
Graag willen wij onze sponsors namens alle betrokkenen in Gambia bedanken voor de verleende steun
en we hopen dat u ons in de komende jaren blijft helpen ons werk in Gambia voort te zetten.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van FAEG

