
 

 
 
 
Jaarverslag over 2019 van de secretaris. 

 

 

Bestuur: 

Samenstelling van het bestuur is onveranderd, er is nog steeds een 
vacature voor een bestuurslid. 
Het bestuur heeft dit jaar 5 keer vergaderd en verder is er zeer regelmatig 
telefonisch, persoonlijk, of via mail contact met elkaar. 
 
Bezoek aan Gambia en opening Sander’s Clinic: 

In februari/maart zijn Ton, Annie, Cees en Franca naar Gambia geweest, 
zij hebben daar tijdens een 2 dagen durende ceremonie de Sander,s clinic 
geopend. 
Zij hebben daar met veel betrokkenen van de kliniek maar ook van 
ministerie van gezondheid, Paula en Maarten van SBG en dorpsbewoners 
gesproken en gezien dat men erg blij is met de kraamkliniek die nu in 
gebruik genomen is. 
Ook hebben zij een bezoek gebracht bij Seedy thuis en aan de school van 
Father Bruno. 
Er is ook een bezoek gebracht aan het Francis small Hospital in Banjul. 
Hier werd op dat moment door Stichting Bouwen Gambia hard gewerkt 
aan verbouwing van de OK. 
Met Paula en Maarten van SBG zijn die week ook gesprekken gevoerd. 
Al met al een goed verlopen week met veel nuttige en leuke contacten. 
 
Vrijwilligers: 

13 April 2019 is er een vrijwilligersmiddag geweest, locatie hiervoor was 
vakantiepark “de Hulsdonken” in Bergeijk. 
De middag werd goed bezocht en bestond uit uitleg door de betrokken 
vrijwilligers over de verschillende van hun projecten voorzien van foto en 
filmmateriaal. 
Maarten van SBG was onverwacht deelnemer aan deze middag en kon 
vragen over bouw en verbouw deskundig beantwoorden. 
Er was voldoende gelegenheid om van gedachten te wisselen en uiteraard 
ook voor hapjes en drankjes 
 

 

 



Activiteiten: 

In dit jaar hadden we weer onze vaste activiteiten die mede dankzij inzet 
van onze vrijwilligers weer een mooi bedrag op hebben geleverd. 
In maart was er in Deurne een Afrika dag georganiseerd door team 2030 
Zij zetten zich in voor 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, Global 
goals. 
Alle deelnemers aan deze dag hadden affiniteit met Afrika wat voor een 
goede sfeer zorgde. 
Het werd een mooie dag met leuke opbrengst voor ons. 
In juni is Franca vrijwilliger geweest bij het Volkoren festival in 
Valkenswaard, jaarlijks georganiseerd door stichting Guineeja. 
Een dag vol muziek van koren en aandacht voor goede doelen. 
 
Opslag en logistiek: 

Begin dit jaar hebben we de opslag in Hapert moeten verlaten. 
Veel van de spullen die daar stonden zijn per container naar Gambia 
verstuurd, aangevuld met meubels die een school uit Deurne ter 
beschikking stelde, zij hebben ook de kosten van een container op zich 
genomen 
Dit alles is in 2 transporten naar Gambia verscheept. 
Spullen die we over hadden en nodig voor gebruik op markten e.d zijn 
ondergebracht bij een containerbedrijf in Bergeijk. 
We hebben bij gebrek aan opslag nogal eens aangeboden spullen af 
moeten wijzen helaas. 
Momenteel zijn we serieus in onderhandeling met iemand in Bergeijk die 
een opslagruimte aanbied. 
In April is vanuit Maarheeze een goedgevulde container met 
schoolmeubels, computers en kleding naar Gambia verstuurd. 
Deze spullen en de verzending van de container is en mooi gift van de 
Stichting Guineeja, waar Stichting Hart voor Gambia erg blij mee is. 
De goederen zijn in Gambia door de NGO in ontvangst genomen en 
hebben een goede bestemming gekregen. 
 
 
Projecten: 

 

 Sander’s Kliniek 

Is klaar en in gebruik genomen, we hopen op een blijvend goed contact en 
rapportage vanuit Sinchu Balia. 
Het zou erg fijn als de kliniek, die de naam draagt van onze overleden 
voorzitter, door goed onderhoud in goede staat kan blijven. 
Er wordt met Stichting Bouwen Gambia gesproken over een 
onderhoudscontract voor de kliniek. 
Hiervoor zou dan het geld dat binnenkwam bij de crematie van Sander 
mede gebruikt kunnen gaan worden. 
 
 
 



 Ziekenhuis Edward Francis te Banjul  

Fase 1-2-3 zijn daar naar ieders tevredenheid afgerond. 
Het bestuur was twijfelachtig of we wel aan fase 4 zouden moeten 
beginnen. Weer een groot en kostbaar project zou wellicht financiéle 
problemen kunnen geven. 
Na gesprekken met bestuur en betrokken vrijwilligers bleek dat het geld 
voor een groot deel al beschikbaar is. 
Fase 4 is nu in deel 4a en 4b opgesplitst. 
Eerste deel zal in 2020 starten. 
Ook hierbij mogen we weer rekenen op de steun van Wilde Ganzen.  
 
 Project school voor doven en slechthorenden 

Een Nederlandse mevrouw  heeft contact gezocht met onze stichting met 
de vraag of wij  eens mee willen denken over de bouw van een school 
voor doven en slechthorenden in Gambia. 
Plaats hiervoor zou op de Noord-bank zijn. 
Deze mevrouw bezoekt regelmatig Gambia waar ze dan contact heeft met 
dove en slechthorende  mensen. 
Het bestuur gaat serieus naar deze vraag kijken door via NGO eerste 
contacten te leggen met de organisatie van doven in Gambia. 
Voordat we hier een besluit over nemen moeten we eerst meer zekerheid 
hebben over begroting en wie eigenaar de grond ter plaatse is. 
Van Stichting Bouwen Gambia willen we goedkeuring of ze de  bouw willen 
realiseren en natuurlijk of Wilde Ganzen ons wil helpen met hun steun. 
 

Financiën: 
We zijn tevreden over de stand van zaken, waarbij wel opgemerkt moet 
worden dat we nog geen nieuw project aangenomen hebben waar we geld 
voor nodig hadden. 
 

Algemeen: 

2019 was door het ontbreken van een grote opslag voor wat betreft 
verzamelen en verzending van spullen een ander jaar dan voorgaande 
jaren. 
We hopen erg dat we komend jaar een ruimte voor opslag hebben en we 
een project kunnen beginnen waarmee we enthousiast aan de slag 
kunnen. 
We kunnen dan samen met onze vrijwilligers gaan werken aan iets wat 
toe voegt aan het aan het leven in Gambia. 
Veel mensen wil ik bedanken die zich afgelopen jaar weer ingezet hebben 
voor Stichting Hart voor Gambia. 
Onze vrijwilligers, Stichting Bouwen, Wilde Ganzen en de vele mensen die 
ons een warm hart toedragen door ons te steunen als we op een markt 
staan en zij trouwe bezoeker en koper van een envelop zijn.  
 
Bergeijk 9 januari 2020 
Franca Arts secretaris Hart voor Gambia                             
                                                       


