
Jaarverslag 2016 van de

Algemeen 

Op 23 november 2016 was het precies 10 jaar geleden dat “Stichting The “Heart for Gambia” 

Foundation officieel werd opgericht. De doelstellingen van de stichting waren (en zijn) kort, 

simpel en algemeen. In de akte van oprichting zijn de doelstellingen

vastgelegd:  

 

Doel 

Artikel 2 

1. De stichting heeft ten doel:
 a. het (doen) opzetten in Gambia van kleinschalige ontwikkelings

op verschillende terreinen, zulks ter rea

vaardigheden alsmede anderzijds door overdracht van materiële zaken, waaronder 

apparaten, producten, machines, een en ander in de meest uitgebreide zin van het woord.

 b. het verrichten van alle verdere hande

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ter plekke opzetten 

van en vanuit het perspectief van de ontvanger beheersbare pro

transporteren van producten en het ter plekke (doen) geven van instructies en 

ondersteuning  

 

Nu, 10 jaar later, zijn deze doelstellingen nog steeds actueel

ruimste zin verband houden” heeft in de prakt

en de verscheidenheid aan projecten die de afgelopen jaren gerealiseerd zijn.

stichting gebouwd en verbouwd, zijn er schoondrinkwater projecten gerealiseerd, is er een 

studiefonds opgericht, zijn er transportmiddelen naar The Gambia geëxporteerd etc.

Maar met een beetje creatief denken vallen ook deze projecten binnen de destijds gestelde 

doelstellingen. Door soms vallen, maar altijd weer opstaan hebben we de afgelopen jaren veel 

ervaring opgedaan en hebben veel geleerd en zijn we met weinig schade veel wijzer 

geworden. We durven dan ook te zeggen we zijn uitgegroeid tot een professionele

transparante P.I. (Particuliere Initiatief) organisatie.

Dankzij, en samen met, een enthousiast 

sponsoren hebben we de afgelopen jaren veel kunnen realiseren.

Tijdens een bescheiden viering

jubileum zijn er dan ook de nodige herinneringen be

Gambia”. 

 

Helaas was 2016 ook een zeer verdrietig jaar voor de stichting. Op 19 september is, na een 

slopende en moedig gedragen ziekte, onze oprichter

overleden. Met veel respect en op een waardige wijze hebben we afscheid van Sander moeten 

nemen. Zijn verdiensten voor de stichting werden onderschreven met veel betuigingen van 

medeleven voor zijn familie en naasten door 

van de secretaris 
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stichting in The Gambia. Wij zullen de inzet en het onuitputtelijke enthousiasme van 

Sander gaan missen. Bestuur en vrijwilligers van de stichting hebben unaniem besloten om  

het initiatief van Sander met vol enthousiasme en ter nagedachtenis aan hem te blijven 

voortzetten. 

Als waardering en blijvende herinnering aan Sander zal het door hem geïnitieerde project zijn  

naam gaan dragen, Sander’s clinic. Daarover later meer.    

      

Projecten 

In 2016 is het project “studiefonds” succesvol afgesloten. In 9 studierichtingen hebben 28 van 

de 34 studenten hebben hun studie succesvol afgerond. 

Na de afronding van de tweede fase van het groentetuin project in Marakissa is dit project ook 

afgesloten en word daar volop groente en fruit verbouwd t.b.v. de lokale bevolking en de 

schoolkeuken. 

De voorbereiding van het project voor het bouwen van een kliniek in Sinchu Baliya is van 

start gegaan en ook het project in Marakissa voor de renovatie van een schoolkeuken, bouwen 

van een schoolkantine en een boerderij voor kippen en geiten zijn in voorbereiding en deels al 

in uitvoering. 

Voor het uit 5 fasen bestaande project voor de renovatie van het Edward Francis Small 

Teaching Hospital, in samenwerking met Wilde Ganzen, is de samenwerkingsovereenkomst 

voor de uitvoering van de eerste fase ondertekend. De plannen kunnen worden uitgewerkt en 

de uitvoering zal medio 2017 kunnen starten. 

Verder zijn er tientallen scholen, klinieken en andere organisaties geholpen met faciliteiten 

zoals schoolboeken, lesmateriaal en leermiddelen, verbandartikelen en paramedische 

hulpmiddelen, gereedschap, speelgoed, sportartikelen etc.  

 

 

 

   



Vrijwilligers 
Ook in  2016 zijn er weer heel veel activiteiten door de vrijwilligers georganiseerd, met een 

geweldig resultaat.  Een opsomming: De Teutenmarkt, de bridgedrive, de kerstmarkt, 

koningsdag, diverse privé activiteiten,  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 2016  regelmatig geactualiseerd. Er wordt gewerkt aan een geheel 

vernieuwde website die medio 2017 online gaat.  

In diverse lokale en regionale media zijn de activiteiten van The “Heart For Gambia” 

Foundation onder de aandacht geweest. 

Logistiek 

In 2016 zijn er drie 40 ft. High Cube containers met hulpgoederen naar The Gambia 

verscheept. 

Naast algemene hulpgoederen zijn in deze containers ook materialen voor diverse projecten  

verscheept.  

Ook dit jaar zijn er weer veel hulpgoederen door vrijwilligers bij tal van sponsoren opgehaald. 

Hiervoor is 2 maal een vrachtwagentje gehuurd en we stellen het op prijs dat steeds meer 

sponsoren hun goederen zelf in onze opslaghal 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 2016 vijf maal bijeen geweest voor een bestuursvergadering, naast 

het vele informele (werk) overleg dat er regelmatig plaatsvindt. 

Daarnaast is er bijna wekelijks overleg per mail, WhatsApp en telefonisch met het 

Gambiaanse NGO bestuur over projecten en overige lopende zaken 

Het Gambiaanse NGO bestuur is in 2016 drie maal in vergadering bijeengeweest. 

Tot slot 

Gezien de resultaten in 2016, kunnen we ook optimistisch zijn over de verwachtingen voor 

2017. Er staan veel projecten in de planning waarvan de uitvoering in 2017 van start gaat. 

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 enkele jaren geleden in gang gezette beleid om meer “aanvraag gestuurd” te gaan werken 

begint steeds meer vorm en resultaat te krijgen. 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 2017 weer een substantiële  

bijdrage aan de vooruitgang van The Gambia geleverd kunnen worden door de stichting. 

 

Cees van de Ven,  

secretaris The “Heart for Gambia” Foundation 


