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Het stichtingsbestuur kijkt met voldoening terug op het kalenderjaar 2017. Het is een jaar geweest dat
wordt gekenmerkt door stabiliteit en bestuurlijke rust. Het vrijwel ongewijzigde bestuur heeft de
beleidslijnen van 2016 doorgezet en daarmee de continuïteit van onze projecten voor meerdere jaren
geborgd. We zijn trots op de inzet van de individuele bestuursleden en de geringe kosten die worden
gemaakt om onze bestuurlijke taken te vervullen. Ook in 2017 zijn drie bestuursleden op eigen kosten
naar onze projecten in Gambia afgereisd.
Projecten worden meer en meer onafhankelijk van sponseringgelden. Centraal bij onze
besluiten stond en staat het streven om onze projecten op termijn ‘selfsupporting’ te maken. Daarvoor is
er, naast de steun vanuit onze stichting, een interne geldstroom in de projecten, onafhankelijk van de
stichting, voorwaardelijk.
In onze gemeenschapstuin in Gunjur wordt de eigen bijdrage van de vrouwen voor het gebruik van het stuk
land om te bebouwen wordt, nu geïnd en beheerd door de tuinvrouwen zelf, in toenemende mate wel
betaald. Bij het in eigen beheer houden van het geld wordt de directe relatie tussen betalen en uitgeven
ervaren door de deelnemende vrouwen. De toegenomen autonomie toont zich ook in de afspraken di de
vrouwen zelf maken met een exploitant die op een deel van de tuin baby-mais heeft verbouwd en weer
gaat verbouwen en waarvan de opbrengst wordt gedeeld.
Onze school in Kololi heeft sinds 2017 ook een interne geldstroom: voor het bijwonen van de lessen in
wordt een eigen bijdrage als schoolgeld door de schoolleiding geïnd, echter alleen bij die studenten die het
kunnen betalen. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van leermiddelen. In tegenstelling tot de tuin zal
de school zeker afhankelijk blijven van de substantiële input van de stichting voor het betalen van de
salarissen van de docenten. We ervaren het innen van schoolgeld als een goede stap vooruit.
Hernieuwde en nieuwe initiatieven. Onze stichting heeft een stabiele financiële basis en daarnaast
ook het geluk op incidentele substantiële extra sponsor bedragen. De extra bedragen gaven ons de
mogelijkheid om 2017 weer computertrainingen in te kopen voor de beste studenten van onze school.
Daarmee krijgen de studenten naast Engelse taal- en reken vaardigheid, basis ICT vaardigheden mee
waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
Met onze ervaring met de gemeenschapstuin in Gunjur hebben we ons in 2017 gecommitteerd aan het
initiatief van de ecologische tuin in Gunjur, een initiatief van het uitgetreden bestuurslid Marisse van
Drunen. De tuin behelst het stimuleren van vaardigheden, op gebied van ecologische beheer van planten.
Het commitment behelst geen investering maar FAEG biedt de portal voor donatie aan dit unieke initiatief,
Gambia in transitie. Ons werk voor en in Gambia wordt ingegeven door ons enthousiasme voor de
lokale bevolking. Het is een feest om mensen vanuit armoede met hulp stapjes vooruit te zien maken.
Uniek dat in dit arme land de verkiezingen een nieuwe president hebben gebracht, met alle perspectieven
op een betere toekomst.
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