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Voorwoord  

In 2010 zijn wij op vakantie geweest naar Gambia, een klein landje in 

West Afrika. 

Na drie dagen aan het strand wilde wij wel eens iets anders zien en zijn 

we samen met een jongen uit het hotel o.a. op bezoek geweest bij de 

Mamour Secca school in Old Jeswang. 

Groot was de nood en wij besloten hun te gaan helpen vanuit Nederland. 

Wij hebben een stichting opgericht Help Gambia Helpen en veel voor hun 

kunnen betekenen. 

Er zijn containers verstuurd met schoolspullen, inventaris, speelgoed en 

computers. 

De school is totaal verbouwd en veilig gemaakt voor de kinderen en er 

kwam nieuw sanitair en elektriciteit . 

Er werden drie nieuwe kleuterlokalen gebouwd en wij hebben voor een 

flink aantal sponsorkinderen hun schoolgeld  betaald, door mensen uit 

Nederland die hun sponsor zijn geworden. 

Regelmatig komt er ook de tandarts bus langs om de kindergebitten te 

verzorgen. 

Zeven jaar geleden waren wij weer in Gambia en besloten om eens een 

ziekenhuis in het binnenland te bezoeken, samen met  

Mafaal die ons vanaf het eerste begin met alles behulp- 

zaam is. 

Ook daar zagen wij grote armoede en natuurlijk zijn wij  

ook hun gaan helpen met de aanleg van water en stroom, 

 zonnepanelen,  een nieuwe verloskamer, een mannen  

zaal, het onderhoud van het gebouw en ook voor hun  

hebben wij twee keer een volle container met hulp- 

goederen kunnen versturen. 

Wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan kunt u lezen in  

dit jaarverslag, ondanks de Corona hebben wij toch niet  

stilgezeten en zijn de Gambianen steeds in onze  

gedachten. 

 

 

     



Inleiding Sociaal Jaarverslag 2021  

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 Belangstellenden. 

De Stichting heeft donateurs en  schrijft fondsen aan.  

De stichting heeft ook sponsors voor kinderen waarvan de ouders zelf 

het schoolgeld niet kunnen betalen. 

  

  

http://www.helpgambiahelpen.nl/


Activiteiten 2021  

Door het Coronavirus was het in 2021 niet mogelijk om een werkbezoek te brengen aan 

Gambia. 

Dit heeft onze werkzaamheden erg bemoeilijkt want via de mail en de telefoon is het 

moeilijk om te communiceren, bovendien zijn in Gambia de verbindingen heel erg slecht dus 

alles duurt veel langer dan hier in Nederland. 

Voor de school zijn de werkzaamheden aan de tweede etage stil komen te liggen, het is ons 

niet duidelijk hoever ze nu zijn, maar er zijn al wel een paar klassen in gebruik. 

Er worden ook kooklessen gegeven op school wat voor de meisjes heel belangrijk is. 

Al is het moeilijk om zaken voor elkaar te krijgen is het toch gelukt om al het sanitair-

tegelwerk-sauswerk te realiseren en een wasruimte in te richten om schildermateriaal etc. 

wat de kinderen gebruiken schoon te maken. Dit alles was na 10 jaar weer hard toe aan een 

opknapbeurt. Omdat ook de waterdruk zeer laag was is er een pomp geïnstalleerd die zorgt 

dat er altijd voldoende water in de tank zit die op een toren is neergezet en zo voor 

voldoende druk geeft naar de toiletten etc.. Al is er veel tijd aan vooraf gegaan, maar dankzij 

Mafaal is het gelukt.  

De drie kleuterklassen die ook alweer acht jaar staan hebben een nieuw dak nodig want het 

lekt aan alle kanten, dit jaar hebben wij geprobeerd om geld bij elkaar te krijgen voor deze 

renovatie en hier zijn wij nu nog mee bezig, ook de school zelf zal een bijdrage moeten doen. 

De school heeft een nieuwe directeur, een vrouw dit keer en zij heeft de 

zaak goed onder controle volgens Mafaal. 

 Het schoolgeld voor de laag- en middenbouw is hetzelfde gebleven als 

voorgaande jaren. Voor de hoogste groepen is het bedrag wel omhoog 

gegaan. Stichting Help Gambia Helpen zal de extra bijdrage aanvullen 

voor de sponsorkinderen. 

In totaal zitten er 115 kinderen op school. 

Het ziekenhuis heeft heel goed gedraaid er zijn veel bevallingen geweest 

en via een organisatie uit Canada is er een nieuwe verloskamer gekomen. 

Deze is klaar maar nog wel leeg. Gevraagd was of wij konden kijken of we 

spullen hiervoor konden krijgen. Nu is vaak het krijgen van spullen nog 

wel te doen maar het verzenden is erg duur en onze Stichting heeft dan 

ook niet kunnen helpen. 

Gelukkig heeft de Canadese Stichting wel voldoende financiën en er voor 

kunnen zorgen dat er bedden en materiaal geleverd werden voor de 

kraamzaal en verloskamer. 

Sinds kort is het ziekenhuis ook aangesloten op het stroomnet en zijn de 

zonnepanelen er nu nog voor als de stroom uitvalt 

Wij hebben een samenwerking met de Wilde Ganzen tot stand kunnen brengen om samen 

fondsen te gaan werven voor de renovatie van de personeelsverblijven. 

De communicatie met Babucarr is heel goed, we krijgen regelmatig een update via de 

telefoon of de mail. 



 

 

 

Sponsorkinderen  

De stichting had in 2021 zeventien sponsorkinderen waarvoor het schoolgeld betaald wordt.  

Aan het eind van het schooljaar zijn er verschillende kinderen verhuisd of gaan werken en 

hebben dus hun opleiding gestopt. 

Mafaal controleert bij ieder begin van het schooljaar of alle kinderen weer terug op school 

zijn gekomen zodat wij niet voor kinderen betalen die er niet meer zijn. 

 

Website. 

De afgelopen tien jaar heeft Hans Latour onze website ontwikkeld en onderhouden. 

Dit heeft ons heel erg geholpen en wij zijn hier dan ook erg dankbaar voor. 

Helaas is Hans met pensioen gegaan en heeft aangegeven om met het onderhoud van onze 

website te stoppen. 

Gelukkig kan Brian Blankenstein dit overnemen zodat wij wel up to date blijven. 

Wij wensen Hans natuurlijk heel veel succes met zijn welverdiende oude dag. 

  



Crowdfundactie 

In april zijn wij een crowdfundaktie gestart om geld voor de renovatie 

van de personeelswoningen bij elkaar te krijgen. 

Via Facebook, nieuwsbrieven en Whatsapp hebben wij het nieuws 

verspreid en zijn er ook wat donatie’s binnen gekomen. 

Doneeractie   

 

  

https://www.doneeractie.nl/help-ons-ziekenhuis-in-gambia/-50882


Plannen 2022 

Voor 2022 is het heel belangrijk dat wij nieuwe bestuursleden krijgen 

mede omdat Susan en Brian te kennen hebben gegeven dat zij uit het 

bestuur zullen gaan aan het eind van 2022. 

Wij gaan ook weer fondsen werven voor de personeelswoningen in 

Kwinella en wij willen de school afmaken zodat wij zo langzamerhand 

onze werkzaamheden kunnen gaan afbouwen want wij worden er ook 

niet jonger op. 

Dit laatste is ook de reden dat wij geen nieuwe sponsorkinderen meer 

zullen aannemen. 

Wij zijn nu twaalf jaar bezig in Gambia en voordat Gerrit tachtig wordt 

moet alles klaar zijn. 

Nog zes jaar te gaan dus we gaan aan het werk. 

 

 


