Jaarverslag 2015:
Het stichtingsbestuur kijkt op 2015 terug als een jaar met veel nieuwe ontwikkelingen en moeilijke
besluiten.
Wij hebben afscheid genomen van ons bestuurslid Erik Klöpping, wij danken hem nogmaals voor zijn
jarenlange inzet, tevens heeft Marc McClain de Stichting verlaten. In juli 2015 is Con Thijssen
toegetreden als bestuurslid van de Stichting.
Steeds minder mensen geven hun betrokkenheid bij de 3e wereld door een vaste maandelijkse
overschrijving naar onze stichting, hierdoor is onze stichting in financieel moeilijk vaarwater terecht
gekomen, het vinden van nieuwe sponsoren blijft hierdoor een belangrijk punt op onze agenda.
Mede door deze ontwikkelingen heeft het bestuur besluiten moeten nemen.
Gunjur Garden:
In 2014 is de stichting begonnen met onderzoek om de opbrengst van de tuin te vergroten en de
mogelijkheid te bekijken om op enig moment de tuin zelfvoorzienend te maken. Dit heeft in 2015
geresulteerd, dat de vrouwen in samenwerking met Radvile Garden een proefproject gestart zijn.
Radville Garden werkt nauw samen met de Gambiaanse overheid en heeft de tuin in Gunjur
uitgekozen als een van hun proefprojecten. De vrouwen uit Gunjur Garden hebben een
overeenkomst afgesloten met Radville Garden, dit houdt in dat er inmiddels in een deel van de tuin
een water vernevelingsysteem is aangelegd, dat er zaadjes en kunstmest geleverd zijn en de vrouwen
de tuin bewerken. Aan het eind van het seizoen koopt Radville Garden de door de vrouwen
verbouwde- en geoogste groenten. Bij gebleken succes kunnen de vrouwen het concept in het
volgende seizoen verder laten uitbreiden naar het overige deel van de tuin. Uiteraard is het bestuur
van de Stichting erg gelukkig met deze ontwikkeling. Het is een grote stap vooruit op de weg naar
onafhankelijkheid van Gunjur Garden.
School in Kololi:
De belangstelling voor onze school in Kololi is groot, het aantal leerlingen blijft maar groeien. Er
melden zich niet alleen leerlingen uit Gambia aan maar ook uit Frans sprekende buurlanden als
Senegal en Guinee Conakry aan. Op onze school leren ze Engels lezen en schrijven, daarnaast bestaat
de mogelijkheid tot het volgen van computerlessen, wat door veel leerlingen wordt gewaardeerd,
hierdoor wordt de kans op het verkrijgen van een baan aanmerkelijk vergroot. De bijdrage van onze
sponsoren vormen de basis voor het voortbestaan van dit project. Woensdagmiddag 11 november
was een feestmiddag voor veel leerlingen en werden er schoolcertificaten en computercertificaten
uitgereikt aan de geslaagde leerlingen door onze bestuursleden.
Reorganisatie staf in Gunjur:
Mede door de veranderingen in Gunjur Garden en onze financiële positie heeft de stichting een
reorganisatie binnen onze staf doorgevoerd. Dit houdt in dat Kambi (voorheen manager Gunjur
Garden) als leraar in aangesteld op onze school in Kololi, dit ter vervanging van de gepensioneerde
leraar Sering en is Joanna Badji benoemd tot manager van Gunjur Garden.

Waterprojecten:
Een tweetal waterprojecten op de Nord Bank zijn in uitvoering, deze twee projecten zullen in 2016
door bestuursleden samen met de sponsors worden bezocht. Schoon water heeft grote invloed op
de gezondheid, vitaliteit en activiteit van de mensen, dankzij schoon water zijn mensen niet meer
ziek en kan men zich verder ontwikkelen. Meer informatie over deze projecten zullen wij op onze
Facebookpagina “Adult Education The Gambia” vermelden.
In 2015 zijn enkele van onze bestuursleden in Gambia bij onze projecten geweest, door onze tijd en
geld hieraan te besteden kunnen wij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de
leefomstandigheden van de bewoners van Gambia.
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

