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Na het terugtreden en overlijden van onze voorzitter in 2010 hebben wij als stichting dit jaar 
geïnvesteerd in uitbreiding van ons bestuur. Met het toetreden van Titia Fluks en Ton van Drunen is die 
versterking gevonden. Na een korte inwerkperiode hebben wij besloten tot een herverdeling van taken 
en heeft Ton van Drunen de voorzittersrol op zich genomen. Ook hebben wij in dit belangrijke jaar onze 
werkwijze en bestuursstructuur getoetst aan de geldende eisen die aan Algemeen Nut Beogende 
Stichtingen worden gesteld. Daarmee hebben wij de belasting aftrekbaarheid van de giften van onze 
sponsoren geborgd. 

In 2011 is het eerder ingezette bestuursmodel, waarbij vanuit Nederland inzicht en controle op de 
projecten wordt gehouden, een succesvolle keuze gebleken. De werknemers van onze stichting in 
Gambia hebben een grotere autonomie gekregen en leggen door periodieke rapportages 
verantwoording af en gegeven inzicht in de gang van zaken. Daarnaast hebben in 2011 de afzonderlijke 
bestuursleden werkbezoeken gebracht aan Gambia waarmee de goede onderlinge banden worden 
versterkt en controle wordt uitgevoerd op hetgeen is gerapporteerd. 

De stichting heeft, in tegenstelling tot eerdere jaren waarin het aantal projecten werd vergroot, ervoor 
gekozen de bestaande projecten te consolideren en de effectiviteit ervan te verdiepen: 

Zo hebben we geïnvesteerd in het verbeteren van de stroom- en watervoorziening in onze grote tuin in 
Gunjur, zijn er veiligheidvoorzieningen aangebracht rond de waterputten, is compostverwerking ingezet, 
het nursery house (een soort kweekkas) verder aangepast en veel tijd besteed aan professionele 
ondersteuning van de vrouwen bij het verbeteren van de wisselteelt en plantmethoden. Zowel de 
compostaanmaak als het afnemen van de zaailingen is een groot succes gebleken. De tuin is een vaste 
waarde geworden in het leven van meer dan 200 vrouwen uit de gemeenschap van Gunjur en speelt een 
cruciale rol in een deel van de voedselvoorziening. 

In onze school voor volwassen onderwijs in Kololi is meer de samenwerking gezocht en gevonden met, 
het eveneens in de school gevestigde, de stichting die het lager onderwijs verzorgt. Deze samenwerking 
gaat zich vertalen in het gezamenlijk op peil houden van de staat het meubilair en het verbeteren van 
onderwijs lesmateriaal. Op alle drie de niveaus waarop onze stichting het onderwijs in de Engelse taal en 
het rekenonderwijs aan volwassenen aanbieden is sprake van een toenemende vraag. Van de 
mogelijkheid om door middel van dit onderwijs de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten wordt met 
veel enthousiasme gebruik gemaakt. 

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. 

We houden u op de hoogte! 

Met vriendelijke groet, 

Ton FAEG 

 


