Jaarverslag 2011 van de secretaris
Algemeen
Ondanks de sombere voorspellingen en aangekondigde bezuinigingen voor het jaar 2011 was
het afgelopen jaar voor The “Heart For Gambia” Foundation een bijzonder goed jaar.
In bedrijfstermen uitgedrukt hebben we een “topomzet” gemaakt en dat resultaat is bereikt
door een veelheid van sponsoractiviteiten georganiseerd, met veel passie en inzet, door onze
vrijwilligers.
Daarnaast hebben de externe sponsoren het ook dit jaar niet laten afweten en hebben we
dankzij hun gulle bijdragen weer enkele (kostbare) projecten kunnen realiseren.

Projecten
Het op de vrijwilligersdag, in maart, vastgestelde “Brikama project 2011” is inmiddels
helemaal gerealiseerd. Dit project bestond uit het bouwen en inrichten van een Skillcentre
voor een groep van 92 mensen met een lichamelijke beperking. In dit gebouw zijn een
leerbewerking, houtbewerking en naaiatelier opgezet. Daarnaast is er een internet café
ingericht en vinden er diverse sociale activiteiten plaats.
Dankzij dit project zijn de gebruikers ervan in staat gesteld om in hun eigen levensonderhoud
te voorzien, waardoor zij ook weer een menswaardig bestaan hebben gekregen.
Tijdens het werkbezoek in januari is het St.Peter’s project door de Gambiaanse autoriteiten
officieel geopend en in gebruik genomen.
In de laatste fase is het St.Peter’s project daarna nog voorzien van diverse gereedschappen
voor het bewerken van de volkstuinen. Ook zijn weer tientallen scholen geholpen met
lesmateriaal, speelgoed en gereedschappen voor het verbeteren van het onderwijs.
Veel klinieken, door het hele land, hebben medische materialen en hulpmiddelen ontvangen
waarmee de medische zorg in The Gambia weer op een wat hoger niveau is gekomen.
Ook “sport en ontspanning” in The Gambia wordt niet vergeten. Veel voetbalelftallen spelen
nu in het eigen “clubkleding” met een echte leren bal en scholen en instellingen zijn voorzien
van sport- en spelattributen.

Vrijwilligers
Zoals hierboven al aangehaald zijn er in 2011 heel veel activiteiten door de vrijwilligers
georganiseerd, met een geweldig resultaat als gevolg.
Een opsomming:
De loterij op de Koninginnemarkt, op de Teutenmarkt is er drie dagen een enveloppenloterij
georganiseerd.
In juni mochten we met een lotenverkoop het “goede doel” van het Krankjorum festival zijn.
In november was er de (inmiddels jaarlijkse) Bridgedrive. Ook in november, is er een
“Gambia Dag” met loterij georganiseerd en heeft de visclub weer een loterij voor de stichting
gehouden.

Voor wat betreft de activiteiten, is het jaar afgesloten met een enveloppen loterij en verkoop
op de kerstmarkt.
Wat, dankzij de enorme inzet van de vrijwilligers, de opbrengst van al deze activiteiten is
geweest kunt u nalezen in het financiële jaarverslag.
In maart is er in Eindhoven weer een middag voor de vrijwilligers georganiseerd. Met dank
voor de gastvrijheid aan Frank, Ankie en Eddy.
Naast een presentatie van het werkbezoek in januari aan The Gambia, is er een oproep gedaan
voor het organiseren van activiteiten door vrijwilligers voor het werven van fondsen.
De organisatie van de acties op de Teutenmarkt, de Kerstmarkt en de organisatie van de
Gambia dag zijn hier uit voortgekomen.
Verder is er voor en door de vrijwilligers in september een BBQ georganiseerd, die niet de
verwachte opkomst had, maar mede dankzij de gastvrijheid van Maria en Jon een groot succes
is geworden.
Op verzoek van de vrijwilligers is er een speciale nieuwsbrief uitgekomen om hen te
informeren over de dagelijkse gang van zaken van de stichting. Na twee van deze
nieuwsbrieven is er geen enkele reactie gekomen wat de vraag rechtvaardigt of we hiermee
nog door moeten gaan ?

Communicatie
In de loop van 2011 is onze website bijna helemaal vernieuwd. De indeling is aangepast en er
is meer aandacht gekomen voor de actualiteit. Daardoor zijn een aantal items in het archief
geplaatst en daar alsnog voor geïnteresseerden te raadplegen.
De website wordt, gezien het toenemende aantal reacties, steeds meer bezocht.
Door alle georganiseerde activiteiten is er veel publiciteit voor onze stichting geweest in tal
van regionale bladen en periodieke uitgaven.
Dit jaar zijn er 5 Nieuwsbrieven / Nieuwsflitsen digitaal verzonden naar alle vrijwilligers,
sponsoren en donateurs.

Logistiek
In 2011 zijn er drie 40 ft. containers met hulpgoederen naar The Gambia verscheept.
Twee containers zijn door de stichting zelf georganiseerd en gefinancierd.
Eén container is volledig door een sponsor verscheept en betaald.
Dankzij een goede voorbereiding zijn deze containers binnen enkele uren geladen wat een
aanzienlijke kostenbesparing tot gevolg had.
Ook dit jaar zijn er weer veel hulpgoederen door vrijwilligers bij tal van sponsoren opgehaald.
Hiervoor is enkele malen een vrachtwagentje gehuurd, maar we stellen het op prijs dat steeds
meer sponsoren hun goederen zelf in Hapert komen afleveren.
Door een ingespeeld team van vrijwilligers worden de aangeboden hulpgoederen in onze
opslaghal in Hapert geïnventariseerd en verzendklaar gemaakt voor de container transporten
naar The Gambia.

Bestuur en organisatie
Mede dankzij het aantreden van de twee nieuwe bestuursleden, Aart Vooren en Ton van
Beek, zijn de taken binnen het bestuur herverdeeld. Beide bestuursleden hebben in 2011 laten
zien, op hun vakgebieden Logistiek respectievelijk Financiën, een belangrijke bijdrage aan het
functioneren van de stichting te leveren.
Het bestuur is in 2011 vijf maal bijeen geweest voor een bestuursvergadering, naast

het vele informele overleg dat er regelmatig plaatsvindt.
In maart heeft de stichting een belastingcontrole gehad voor het handhaven van onze ANBI
status. Mede dankzij de uitstekend verzorgde boekhouding door de penningmeester, hebben
we deze controle glansrijk doorstaan een behouden we de ANBI status.
Ook dit jaar zijn we weer door diverse collega stichtingen, en andere initiatieven, benaderd
voor samenwerking v.w.b. hulpverlening in The Gambia. Helaas hebben we na verder overleg
steeds moeten vaststellen dat de intentie geen daadwerkelijke samenwerking was, maar het
beschikbaar stellen van faciliteiten en financiën. Desondanks blijven we openstaan voor
goede voorstellen voor samenwerking.
In juni zijn er, i.v.m. gewijzigde wetgeving, enkele kleine aanpassingen in de statuten
doorgevoerd.

Lange termijn projecten
In november is er een samenwerkingsovereenkomst getekend met de ASML Foundation voor
het opzetten van een zevenjarig studiefonds in The Gambia. De ASML Foundation heeft voor
4 jaar financiële ondersteuning toegezegd met een optie voor verlenging. De stichting
Ziekenfondsbode heeft inmiddels ook een bijdrage aan dit studiefonds verleend.
In de loop van 2012 moet dit studiefonds door het Gambiaanse NGO bestuur tot uitvoering
worden gebracht en na zeven jaar “selfsupporting” zijn.
Eind november heeft Fr. Bruno, op uitnodiging van het Were Di College, wederom een
werkbezoek aan Nederland gebracht. Het Were Di College had voor Bruno een bijzonder
interessant vierdaags programma opgezet. Bij diverse bezochte bedrijven en organisaties zijn
aanbiedingen voor hulp aan en samenwerking met Gambia gedaan. Hier ligt een taak voor het
Gambiaanse bestuur en de Gambiaanse bevolking om, zo nodig met hulp van de Nederlandse
organisatie, gebruik van te gaan maken van de aangeboden hulp.
De Regenboogschool in Bergeijk gaat ook voor de lange termijn het studiefonds financieren
voor de Marakissa school in Gambia. Daarnaast zullen ze ook andere activiteiten voor
Gambia blijven organiseren.
Onze sponsor Smits b.v. in Veldhoven heeft toegezegd het nieuwe Marakissa schoon drinkwaterproject met geld, goederen en kennis te gaan ondersteunen. De plannen hiervoor zullen
in 2012 verder worden uitgewerkt.

Tot slot
Gezien de resultaten in 2011, kunnen en moeten we ook optimistisch zijn over de
verwachtingen voor 2012. Dit ondanks alle sombere voorspellingen.
Als we onze doelstellingen en ambities met dezelfde gedrevenheid en passie blijven uitdragen
ben ik er van overtuigd dat we onze huidige vrijwilligers, sponsoren en donateurs aan onze
stichting en haar doelstellingen kunnen blijven binden.
Daarnaast moet het mogelijk zijn om met deze instelling, ook in 2012, weer naar nieuwe
activiteiten en sponsoren een “Heart For Gambia” gevoel over te brengen !
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