Jaarverslag 2012 van de secretaris
Algemeen
Ook in 2012 heeft The “Heart For Gambia” Foundation weer veel kunnen realiseren op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking met The Gambia. Dit zowel in projectvorm als in de
vorm van algemene hulpverlening. En dit steeds in goede samenwerking met het lokale NGO
bestuur.
Naast onze“vaste”sponsoren zijn we daarbij geholpen door nieuwe en incidentele sponsoren.
Dit alles hadden we niet kunnen bereiken zonder de hulp van de vele vrijwilligers die zich
hiervoor geheel belangen loos hebben ingezet.

Projecten
In 2012 hebben de voorbereidingen voor het Marakissa schoon drinkwater project steeds meer
vorm gekregen. De technische kant van dit project is door Smits Veldhoven en Antoon
Reijnders, de adviseur van HFG, uitgewerkt.
Er is een planning gemaakt om dit project begin 2013 daadwerkelijk te gaan uitvoeren.
Dit jaar hebben we voor het eerst een aanvraag gedaan voor projectondersteuning bij de
Wilde Ganzen. In een goede en prettige samenwerking hebben we van de Wilde Ganzen een
bijdrage gekregen voor het Marakissa schoondrinkwater project.
In 2012 hebben 28 studenten, dankzij het studiefonds, hun eerste studiejaar kunnen voltooien.
Vanuit The Gambia is hierover verslag gedaan en verantwoording afgelegd.
Deze informatie is door het bestuur overlegd aan de sponsoren van het studiefonds.
Deze sponsoren, ASML Foundation en stichting De Ziekenfondsbode, hebben op basis van
deze verantwoording hun steun aan het studiefonds voor 2013 gecontinueerd.
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 is niet vergeten. Veel voetbalelftallen spelen nu in
hun eigen “clubkleding” met een echte leren bal en ook scholen en instellingen zijn voorzien
van sport- en spelattributen.

Vrijwilligers
Zoals hierboven al aangehaald zijn er in 2012 heel veel activiteiten door de vrijwilligers
georganiseerd, met een geweldig resultaat als gevolg.
Een opsomming: De Teutenmarkt, de bridgedrive, de kerstmarkt, een Afrikaanse maaltijd, de
Amsterdam- Dakar rally door team “SODA” etc.etc.
Wat, dankzij de enorme inzet van de vrijwilligers, de opbrengst van al deze activiteiten is
geweest kunt u nalezen in het financiële jaarverslag.

Communicatie
Onze website is in 2012 regelmatig geactualiseerd.
Dit jaar zijn er 3 Nieuwsbrieven / Nieuwsflitsen digitaal verzonden naar alle vrijwilligers,
sponsoren en donateurs.
In diverse lokale en regionale media zijn de activiteiten van The “Heart For Gambia”
Foundation onder de aandacht geweest.

Logistiek
In 2012 zijn er twee 40 ft. containers met hulpgoederen naar The Gambia verscheept.
Een containers is door de stichting zelf gefinancierd.
De andere container is volledig door een sponsor betaald. Met deze container zijn o.a. ook de
materialen voor het Marakissa project verscheept.
Ook dit jaar zijn er weer veel hulpgoederen door vrijwilligers bij tal van sponsoren opgehaald.
Hiervoor is 3 maal een vrachtwagentje gehuurd en 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
Het bestuur is in 2012 vier maal bijeen geweest voor een bestuursvergadering, naast
het vele informele overleg dat er regelmatig plaatsvindt.
Daarnaast heeft er in maart 2012 een vergadering in The Gambia plaatsgevonden met het
voltallige Gambiaanse NGO bestuur en een delegatie van het Nederlandse bestuur.
Het Gambiaanse NGO bestuur is in 2012 vijf maal in vergadering bijeengeweest.

Tot slot
Gezien de resultaten in 2012, kunnen we ook optimistisch zijn over de verwachtingen voor
2013.
Er liggen enkele aanvragen voor projecten, die nog beoordeeld of verder uitgewerkt moeten
worden.
Daarnaast zijn er tal van aanvragen voor de meest uiteenlopende goederen, waarvan bezien
zal moeten worden of zij een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de vooruitgang in The
Gambia.
Het vorig jaar in gang gezette beleid om meer “aanvraag gestuurd” te gaan werken zal nog
stringenter uitgevoerd gaan worden. Daarbij zullen we ook nog kritischer gaan beoordelen of
de aangeboden goederen wel van nut kunnen zijn voor een zinvol gebruik in The Gambia.
Met de inzet van alle vrijwilligers, de hulp van sponsoren en de initiatieven van en
samenwerking met het Gambiaanse NGO bestuur, zal er ook in 2013 weer een substantiële
bijdrage aan de vooruitgang van The Gambia geleverd kunnen worden door The “Heart For
Gambia” Foundation

Cees van de Ven
Secretaris
The “Heart For Gambia” Foundation

