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Voorwoord

Vanwege de Covid-19 pandemie in de wereld is het een jaar geweest waar, net als in
Nederland, in Gambia het leven stil stond. Scholen zijn lange tijd gesloten geweest, hotels
waren gesloten en ook de vele winkels en markten waren dicht.
Doordat het toerisme helemaal stil lag waren er erg weinig inkomsten voor de inwoners van
Gambia.
In februari, nog net aan het begin van de lockdown zijn wij naar Gambia geweest om te
ervaren hoe de situatie van de school en het ziekenhuis was.
Met Mafaal hebben wij onze plannen weer doorgenomen zodat hij voorlopig weer aan het
werk kon, niet wetende dat door de lockdown ook zijn werk voorlopig stil zou komen te
liggen.
Voor de hele wereld is dit een jaar geweest om niet snel te vergeten.

Inleiding Sociaal Jaarverslag 2020
De Stichting Help Gambia Helpen is opgericht in februari 2010 en heeft ten doel het helpen
en ondersteunen van een school en een ziekenhuis in Gambia.
Onze hulp bestaat uit het aanpassen of verbouwen van de school en het ziekenhuis en het
verzenden van hulpgoederen.
Ook hebben wij een aantal kinderen die gesponsord worden vanuit Nederland.

De Stichting bestaat uit:

- Annemiek Lamboo-de Heij

Voorzitter

- Gerrit Lamboo

Penningmeester

- Brian Blankenstein

Secretaris

- Susan Lamboo

PR

- Mafaal Saidy

Coördinator in
Gambia

Het bestuur komt gemiddeld een keer
per kwartaal bij elkaar en van iedere
bijeenkomst
worden notulen gemaakt.
De stichting heeft een website
www.helpgambiahelpen.nl
Vier keer per jaar wordt er een
Nieuwsbrief verstuurd aan alle
Belangstellende.
De Stichting heeft donateurs, doet
inzameling acties en schrijft fondsen aan.
De stichting heeft ook sponsors voor
kinderen waarvan de ouders zelf het
schoolgeld niet kunnen betalen.

Activiteiten 2020
In 2019 hebben wij weer veel hulp materialen opgehaald door het hele land, zowel voor het
ziekenhuis als voor de school.
Ook van een plaatselijk kraambureau kregen wij heel veel babyspullen.
Deze spullen hebben wij in december 2019 naar Gambia verscheept en in februari 2020 is dit
aangekomen op de plaats van bestemming.
Omdat de voorraad nu goed is aangevuld zullen wij voorlopig geen spullen meer versturen
mede omdat wij nu geen opslagruimte meer hebben en verzending heel erg duur is.
Door middel van het aanschrijven van fondsen zijn wij voortdurend bezig om geld te krijgen
voor onze projecten in Gambia. Ook heeft de stichting donateurs die regelmatig een
financiële bijdrage doen.
Dit jaar hebben we goede contacten gehad met de stichting Wilde Ganzen en we hebben
duurzame afspraken gemaakt om in de nabije toekomst tezamen de personeelskamers te
renoveren in het ziekenhuis.
Hiervoor is een groot bedrag nodig waarvan de Wilde Ganzen 33% bijdragen.

Sponsorkinderen
De stichting had in 2020 achttien sponsorkinderen waarvoor het schoolgeld betaald wordt.
De kinderen die gesponsord worden doen het erg goed en dit wordt ook gecontroleerd door
Mafaal evenals hun aanwezigheid op de school.
Na ieder schooljaar checkt Mafaal of de kinderen nog steeds op school zitten omdat is
gebleken dat er nog al eens veranderingen zijn bij het nieuwe schooljaar.
Op de Daddy Jobeschool waar ook een flink aantal sponsorkinderen van onze stichting zitten
zijn er twee studentes die hebben aangegeven om volgend schooljaar naar de universiteit te
willen.
Wij wachten af of dit is te realiseren.

Bestuurssamenstelling Gambia en stichting Wilde Ganzen.
Stichting Wilde Ganzen heeft aangegeven ons te helpen met de
renovatie van de personeelsverblijven van het ziekenhuis.. De bijdrage
zal 1/3 van het totaalbedrag zijn. Er zijn wel een aantal voorwaarden
verbonden. Zo moet de stichting bestaan uit leden die geen familie zijn.
Vanuit de stichting Wilde Ganzen is ook aangegeven dat er in Gambia zelf
ook een stichting betrokken dient te zijn. Dit heeft Mafaal in 2020
georganiseerd. De stichting daar heet Makoye Gambia. De leden zijn
bekend met het onderwijs/gezondheidszorg en deskundig op financieel
gebied.
Deze zelfstandige stichting zal worden ondersteund door de Wilde
ganzen in Gambia, zo kunnen zei cursussen gaan doen en zullen ze ook
helpen met fondsenwerving aldaar.
Helaas door Corona heeft dit ook stil gestaan maar zodra het weer kan
kunnen zij samen aan de slag.
Voor de Stichting Help Gambia helpen is het zaak om een bedraag van
80.000 euro bij elkaar te krijgen .
Voor nu is dit een bijna onmogelijke opgave omdat fondsen ook zijn
getroffen door het Coronavirus en vaak hun doelstellingen hebben
aangepast of zelfs helemaal niets meer willen bijdragen.
Wij geven het niet op en blijven het proberen.

Container en vervoer
Gedurende 2019/2020 hebben we veel spullen opgehaald. Hierbij zitten ook afsluitbare
stalen kasten bij voor Gambia en veel andere spullen voor het ziekenhuis o.a een
echoapparaat.
Ook veel schoolspullen zijn opgehaald.
Omdat wij voor ons ziekenhuis materiaal teveel en/of dubbel ontvingen is er ook veel naar
het grote ziekenhuis in Banjul gegaan
Wij zijn de leveranciers van alle spullen ontzettend dankbaar voor hun gulle giften!

Website
We zijn op zoek naar iemand die goed is in het bouwen en bijhouden van een nieuwe
website .
Hans Latour die ons 12 jaar heeft geholpen met het bouwen en onderhouden van onze
website is helaas met pensioen en heeft andere bezigheden waar hij druk mee is.
Wij zijn hem heel erg erkentelijk voor alle tijd en moeite en voor de prettige samenwerking
van de afgelopen jaren maar moeten nu dus op zoek naar iemand die ons kan en wil helpen.

School
Op School is er in 2019/20 veel gebeurd. Er is een verdieping opgebouwd en diverse andere
verbeteringen zijn er gedaan. Voor de laatste aanpassingen die nog moeten gebeuren is er
meer geld nodig. Wij als stichting vinden dat het schoolbestuur zich hard moet inzetten om
de ontbrekende gelden te verzorgen. Zolang deze gelden (150000dalasi) er nog niet zijn
zullen de bouwwerkzaamheden tijdelijk stil liggen.
In 2019 hebben we ook van de school hun financieel jaarverslag ontvangen. De kleuterklas
gaat goed, de hogere klassen iets minder. Er zijn in 2020 iets minder leerlingen op School.
De communicatie tussen de stichting en de school is niet optimaal geweest in 2020. We
zullen ons best doen om dit in 2021 te verbeteren.
Tijdens ons bezoek in November was een groot deel van de verbouwing klaar, alleen het tegelwerk
en de toiletten moeten nog worden gedaan.
Tot onze grote teleurstelling heeft de school niets gedaan om het resterende geld bij elkaar te krijgen
en dit heeft ons en ook de aannemer doen besluiten de bouw stil te leggen en te wachten op het
resterende bedrag.
Voor Mafaal is dit een enorme teleurstelling want hij heeft er echt alles aan gedaan om de bouw zo
goed mogelijk te laten verlopen en het ziet er dan ook prima uit.
Wij zijn echter van mening dat de school ook hun verantwoordelijkheden moet nemen en nakomen
dus wij zullen moeten wachten op actie van hun kant.
Gelukkig zijn de lokalen pas volgend schooljaar nodig dus ze hebben nog even de tijd.

Ziekenhuis
Aanbouw mannenzaal is begin 2020 klaar gekomen.
We hebben veel contacten gehad met de manager van het ziekenhuis.
Regelmatig wordt besproken wat er goed gaat en wat beter kan. Dit
vinden wij als stichting erg fijn.
Het ziekenhuis heeft via een andere stichting een verlosbed gekregen.
Die kwam net op tijd want de oude was versleten en niet meer geschikt.
We hebben ook 1 echoapparaat ontvangen van het Diaconesse
Ziekenhuis in Utrecht! Deze is ook verzonden naar Gambia. Ook hebben
wij veel kasten en ziekenhuis materieel verzonden.
De Container is begin december vertrokken vanuit Nederland per schip
richting Gambia en aangekomen toen Gerrit en Annemiek net weg
waren, gelukkig kon Mafaal alles op de plaats van bestemming krijgen.

Plannen 2021
# Verder inrichten van het bestuur
# Afbouwen van de school
# Samenwerking met de Wilde Ganzen
# Starten met plannen voor het renoveren van de personeelshuizen
# Maken van een nieuwe website
# Nieuwe fondsen aanschrijven voor de renovatie
# Uitbreiden van het bestuur in Nederland

