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JAARVERSLAG 2020
2020 is voor zo goed als de gehele wereld een bizar jaar geworden. De pandemie heeft alles wat ons zo
vertrouwd en vanzelfsprekend bekend was op losse schroeven gezet. De impact hiervan was er ook op ons
werk als stichting FAEG. Belangrijk bij onze verbintenis met Gambia zijn immers de bezoeken van de
bestuursleden aan onze projecten. Door de reisbeperkingen en de terechte voorzichtigheid bij het
verplaatsen hebben we in 2020 geen bezoek aan Gambia kunnen brengen. We mogen er trots op zijn dat
het functioneren van de stichting niet afhankelijk is gebleken van de fysieke bezoeken van de
bestuursleden. Met de, al jaren functionerende, opgezette structuur van maandelijks rapporten, financieel
beheer op afstand en direct mailverkeer met de projectleider en administratrice hebben alle essentiële
processen ‘gewoon’ doorgelopen. De school is, zo goed en kwaad als dat ging, blijven draaien, salarissen
zijn uitbetaald, premies afgedragen en diploma’s uitgereikt.
Gambia is ook betroffen door de pandemie. Echter liepen de ‘golven’ niet parallel aan die in Europa. Toen
wij in maart 2020 de verontrustende cijfers sterk zagen oplopen, waren er in Gambia slechts enkele
erkende Covid-patiënten. Toen Europa in de zomer weer enigszins ging versoepelen draaide de situatie in
Gambia zich om en werden vergelijkbare restricties als in Europa nodig. Deze sorteerden hun effect in de
periode dat wij de aanloop namen naar de tweede golf. Het ‘overall-beeld’ is dat Gambia minder hard
getroffen is door de pandemie dan de westerse wereld of vergeleken met ander Afrikaanse landen. Dit
beeld kan echter vertekend worden door de slechte gezondheidszorg infrastructuur en het feit dat mensen
in Gambia zo wie zo vaak sterven, soms op jonge leeftijd, zonder dat is vast komen te staan waaraan
precies.
Het bestuur heeft in 2020 haar vergadercyclus, zij het in een lagere frequentie, voortgezet. Daarbij hebben
we ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een Zoom-overleg te hebben, voor ons als bestuur een
heel nieuwe vorm van overleg. Een van de belangrijkste te vermelden ontwikkelingen is dat wij in contact
zijn gekomen met een organisatie die ons bestuur wil gaan versterken, extra geld wil gaan doneren en
volop plannen heeft om onze werk in Gambia een nieuwe impuls te geven, onder meer door uitbreiding
van de activiteiten. Over het vervolg van deze ontwikkeling zullen wij u in de loop van 2021 informeren.
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