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1. Voorwoord 

2021 stond in het teken van het afronden van de vrouwentuin in Manna. Wij zijn blij dat we 
de benodigde financiële middelen hebben ontvangen via een fantastische bingoshow. Met 
de inrichting van deze vrouwentuin kan het gehele dorp Manna zelfvoorzienend worden met 
betrekking tot het telen van eigen groenten. 
 
Daarnaast hebben de kinderen van de school in Manna dit jaar allemaal een nieuw uniform 
mogen ontvangen. Het is fijn dat we hier als stichting kunnen zorgen voor gelijkheid onder 
de kinderen. 
 
Alle sponsorkinderen hebben ook dit jaar weer structureel onderwijs kunnen volgen. Helaas 
hebben wij de sponsorkinderen dit jaar niet ontmoet omdat we niet naar Gambia konden 
reizen i.v.m. de coronapandemie. 
 
In 2021 zijn we helaas ook geconfronteerd met diefstal. Een gedeelte van het sponsorgeld, 
bedoeld voor de vrouwentuin in Manna, was gestolen. Door verschillende betrokken 
sponsoren was dit gestolen geldbedrag weer snel bij elkaar en heeft de afronding van de 
vrouwentuin geen vertraging opgelopen. 

1.1. Visie 

Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op onderwijs. Om goed onderwijs te  kunnen 
geven moeten de docenten de mogelijkheid krijgen om onderwijs te geven met 
basislesmateriaal. Daarnaast vinden wij dat iedere persoon een dagelijkse maaltijd moet 
kunnen nuttigen in een veilige omgeving. 

1.2. Missie 

Wij zetten ons zoveel mogelijk in om kansarme kinderen in Gambia naar de basisschool te 
laten gaan. Daarnaast faciliteren wij in samenwerking met het bestuur van de school in 
Manna zo veel mogelijk lesmateriaal zodat de docenten alle mogelijkheden krijgen om 
kwalitatief onderwijs te geven. Verder sponsoren we projecten die bijdragen aan de voeding 
en veiligheid van de samenleving. 

1.3. Doelgroepen 

De stichting richt zich op de kinderen in en rond het dorp Manna die het basisonderwijs 
volgen. Dit is in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. De stichting ondersteunt het dorp Manna door 
de school te voorzien van lesmaterialen en het opzetten van projecten. 

1.4. Onze manier van werken 

Wij werken samen met ons contactpersoon Faraba Komma die woonachtig is in Gambia. 
Ebrima Komma ondersteunt hem met de betaling van de schoolgelden. 
Wij hebben 3 lopende projecten namelijk: 

1. Sponsorprogramma 
2. Vrouwentuin Manna 
3. Ondersteuning basisschool in Manna 

Faraba Komma is degene welke de werkzaamheden in Gambia uitvoert in opdracht van het 
bestuur.  



 

 

JAARVERSLAG  2021 4 

 

Als er vanuit de vaste projecten een ondersteuningsvraag komt wordt deze met Faraba 
Komma besproken. Vervolgens deelt hij de vraag met het bestuur. Gezamenlijk wordt er dan 
een besluit genomen. 

 

1.5.  Resultaten 

Sponsorprogramma 
In 2021 zijn er 120 kinderen naar school gegaan middels een sponsor vanuit Nederland. Veel 
kinderen hebben al enkele jaren een vaste sponsor. Van 80% van alle sponsorkinderen 
hebben wij een foto van het rapport ontvangen. Een uitzonderlijk hoog resultaat! Omdat het 
bestuur in 2021 niet zelf naar Gambia is geweest, is er in Nederland voor elk sponsorkind 
een rugtas met schriften, pennen en toiletartikelen gekocht en verstuurd naar Gambia.  
 
Omdat deze kinderen structureel naar school gaan ontstaat er geen leerachterstand. 
Daarnaast hebben wij verschillende meisjes van 12 jaar en ouder opgenomen in ons 
sponsorprogramma. Hierdoor voorkomen we dat de meisjes alleen bezig zijn met 
huishoudelijk werk en vervroegd moeten trouwen en zwanger worden. 
 
Vrouwentuin Manna 
Er is hard gewerkt aan de vrouwentuin in Manna. De waterput is gerenoveerd, 
zonnepanelen zijn vakkundig geïnstalleerd, er is een verdeling van water aftappunten door 
de gehele tuin gemaakt en er is een goede omheining geplaatst om te voorkomen dat dieren 
de groenten opeten.  
Elke vrouw uit Manna heeft een eigen stuk tuin in beheer. Hiermee wordt onvrede 
voorkomen. Alle vrouwen hebben zaden en materialen van de stichting ontvangen om zo 
een goede start van de tuin te geven.  
 
Ondersteuning basisschool in Manna 
De kinderen van de school in Manna hebben allemaal een nieuw uniform ontvangen. Dit 
hebben we gefaciliteerd om gelijkheid onder de kinderen te creëren. Daarnaast zijn er zijn 
nieuwe schoolborden aan de muur geïnstalleerd. De schoolborden hebben wij gesponsord 
gekregen van een middelbare school in Nederland. Verder is op verzoek van de docenten 
een goed gevulde EHBO koffer verzonden naar de school om kinderen zelf te kunnen 
behandelen bij kleine verwondingen.  
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1.6.  Dankbaarheid uit Gambia 

 

 

 
 

 
 

De vrouwen uit Manna zijn de 
stichting enorm dankbaar voor het 

renoveren van de vrouwentuin. Met 
grote zorgvuldigheid is de tuin 
verdeeld onder de 35 vrouwen. 

 
 

Wat zijn de kinderen blij en trots met 
hun nieuwe uniformen. De kinderen 
hebben ons middels het zingen van 

een lied bedankt. 

 

 
 

 
 

1.7.  Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

 
In 2021 hebben we met onze sponsoren via de mail en sociaal media contact onderhouden. 
Er is regelmatig een update gegeven over het welbevinden van de kinderen. Dit heeft er toe 
geleid dat er geen opzeggingen van sponsoring is geweest. 
 
Om inkomsten te genereren voor de overige projecten hebben we 2x een bingoshow 
georganiseerd. Daarnaast hebben we bedrijven benaderd voor financiële ondersteuning.  
Door middel van deze acties hebben we voldoende geld ontvangen om de projecten voort te 
zetten. 
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2. Organisatie 

2.1. Organisatiegegevens: 

Stichting Sponsorkind Gambia 
Schuilenburglaan 28, 4033 DK Lienden 
 
T: 06-53760888 
E: info@sponsorkindgambia.nl  
Website: www.sponsorkindgambia.nl 
RSIN: 855646391 KVK: 64388999 
 
Bestuurssamenstelling  
Voorzitter      : Bertina Zaaijer 
Secretaris      : Rafael Eijkelkamp 
Penningmeester t/m november 2021  : Gert Kuiper 
Penningmeester vanaf november 2021  : Perry de Kruijff 
 
In 2021 was er geen sprake van bezoldiging van haar bestuurders. 
 
Stichting Sponsorkind Gambia is opgericht op 21 oktober 2015 ten overstaan van Mr. Govert 
Jan Hoogenboom, notaris te Eck en Wiel. 
 
Stichting Sponsorkind Gambia is opgericht uit de passie van een aantal vrienden om wat te 
kunnen betekenen voor de kansarme kinderen in Gambia.  
De wens is om dit op een eenvoudige manier te organiseren. Met eenvoudig bedoelen we 
dat er een direct resultaat zichtbaar is voor onszelf, donateurs en de gezinnen in Gambia. 
Alle giften dienen zoveel mogelijk ten goede te komen van de projecten in Gambia. Alle inzet 
die gepleegd wordt door de leden van de stichting is onbetaald en vrijwillig. 

 
 

 

mailto:info@sponsorkindgambia.nl
http://www.sponsorkindgambia.nl/


 

 

JAARVERSLAG  2021 7 

 

3. Beleid 

 
De stichting vindt het enorm belangrijk om het huidige sponsorprogramma voort te laten 
bestaan. Structuur en betrokkenheid naar de sponsoren in Nederland is hiervoor 
noodzakelijk. Om dit vorm te geven gaan we de volgende activiteiten opzetten: 

• Sponsoren betrekken bij de sponsormeeting in Gambia middels nieuwsbericht via de 
e-mail / Facebook / website. 

• Veel foto`s van het sponsorkind door mailen naar de betreffende sponsor. 

• Sponsorbijeenkomst in Nederland organiseren, eventueel als ons contactpersoon in 
Nederland is. 

• Algemene sponsoren een bedankbrief per mail sturen voor de financiële bijdrage. 
 
De schoolmuur om de school in Manna heen is verwoest door een storm. Deze moet 
vervangen worden. Om dit goed te beoordelen gaat het bestuur hier zelf heen in 2022. Na 
dit bezoek wordt er gekozen of de vervanging noodzakelijk is en in welke vorm we dit gaan 
doen. Samenwerking met het schoolbestuur is hierin belangrijk. 
 
Verder gaat het bestuur met de leerkrachten afstemmen welke ondersteuning vanuit de 
stichting nog meer noodzakelijk is voor de school. Onderwerpen zoals het organiseren van 
EHBO lessen, uitleg van gesponsorde leermaterialen en de stroomvoorziening in het verblijf 
van de leerkrachten staan op de wensenlijst. Tijdens het bezoek in 2022 worden deze 
onderwerpen besproken en geprioriteerd. 
 
In 2022 zal de vrouwentuin in Manna bezocht worden door het bestuur. Er wordt dan 
beoordeeld hoe de tuin is ontworpen en wordt er aandacht gegeven voor de kwaliteit en de 
besteding van materialen. Een gesprek met het vrouwenbestuur zal bovendien plaatsvinden. 
In dit gesprek worden wensen vanuit de vrouwentuin besproken. Een belangrijk onderdeel 
van het gesprek is ook het organiseren van het onderhoud van de zonnepanelen / 
waterpomp en de tuin. 
 
Tijdens de reis in 2022 zal er ook worden gekeken of er een samenwerking mogelijk is met 
een extra contactpersoon in Gambia met als doel om het team in Gambia te versterken. 
 
Om meer verbreding te krijgen op het gebied van kennis, netwerk en professionaliteit is het 
de wens van de stichting om zich het komende jaar aan te sluiten bij brancheorganisatie 
Partin. 
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4. Jaarrekening 

 

4.1. Staat van Baten en Lasten 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN     

      

BATEN 2020 2021 

  € € 

Sponsorprogramma                 7.824                  8.606  

Giften, ten behoeve van:     

Sponsorkinderen                 5.499                  3.672  

Projecten                       -                    1.445  

Vrij/algemeen                 8.392                  8.560  

Transportvergoedingen                    335                       98  

Opbrengsten van acties                       -                    6.369  

Som van de baten               22.050                28.749  

      

LASTEN 2020 2021 

  € € 

Schoolgeld kinderen                 7.980                10.061  

Extra kosten ten behoeve van sponsorkinderen                 7.711                  5.387  

Projectkosten                    589                13.780  

Kosten acties                       -                         85  

Kosten contactpersoon Gambia                    307                     399  

Autokosten                    335                  1.011  

Bankkosten                    239                     184  

Kosten website en abonnementen                    122                     125  

Overige kosten                       -                       125  

Som van de lasten               17.283                31.157  

      

Saldo der baten en lasten                 4.767                 -2.408  
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4.2. Balans 

 

BALANS     

      

ACTIVA 2020 2021 

  € € 

Auto                 1.500                  1.200  

Liquide middelen                 6.560                  4.152  

Totaal Activa 8.060 5.352 

      

PASSIVA 2020 2021 

  € € 

Reserve sponsorkinderen                    568                        -    

Reserve projecten                       -                          -    

Vrije reserve                 7.492                  5.352  

Totaal Passiva 8.060 5.352 

 

4.3. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 

De opbrengsten van de stichting bestaan uit drie hoofdcomponenten: 

• De sponsorbijdragen van sponsors van €75,00 per kind 

• Giften voor een specifiek doel, dan wel vrij te besteden 

• Opbrengsten van acties 
Daarnaast vraagt de stichting aan sponsoren een kleine vergoeding van €7,50 per doos voor 
het transporteren van dozen met kleding, voedsel of spullen naar kinderen in Gambia.  
 
De opbrengsten zijn met ruim €6.000,00 gestegen wat terug te leiden is naar een zeer 
succesvolle bingo actie en de vele ontvangen giften voor de aanleg van de waterput en de 
groentetuin. 
 
De kosten van de stichting zijn net als de opbrengsten aanzienlijk gestegen met maar liefst 
€14.000,00 De kosten in 2021 zijn voor 94% besteed aan het directe doel van de stichting, 
namelijk de sponsorkinderen en de projecten. Het aantal kinderen dat gesponsord wordt en 
dus in staat gesteld wordt om naar school te kunnen gaan is gestegen. Dit is terug te zien in 
de gestegen kosten van ca. €2.000,00. Daarnaast is er dit jaar relatief veel geld besteed aan 
projecten. Met name de waterput heeft voor de nodige kosten gezorgd. Deze viel bovendien 
duurder uit door de diefstal van €1.000,00 wat betekende dat er €1.000,00 extra nodig was 
om de waterput af te bouwen. 
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Projecten Lasten (€) %  Sponsorkinderen Lasten (€) % 

School 1.951 14%  Schoolgeld 10.061 65% 

Waterput 9.429 68%  Extra uitgaven kinderen 
(extra gift) 

525 3% 

Groentetuin 2.400 17%  Transportkosten dozen 941 6% 

Totaal 13.780 100%  Kosten inkoop 
voedselpakketten 

3.921 25% 

    Totaal 15.448 100% 

 
 
Verder zijn de kosten voor de contactpersoon in Gambia gestegen, aangezien het aantal 
gesponsorde kinderen zijn gestegen. Faraba Komma ontvangt voor het verdelen van het 
schoolgeld een vergoeding van €2,50 per kind. Hij wordt daarbij ondersteund. In het begin 
van het jaar was dit Awa, later door Ebrima. Voor deze ondersteuning staat een vergoeding 
van €1,00 per kind. 
 
De kosten voor de auto (brandstof) zijn fors gestegen. Dit komt doordat er veel lokaal 
transport nodig was voor de projecten, zoals de levering van materialen. 
 

4.4. Toelichting op de Balans 

Begin 2020 heeft de stichting een auto aangeschaft voor het lokale transport van de 
contactpersoon. De auto is voor de helft eigendom van de stichting. De andere helft van het 
eigendom ligt bij contactpersoon Faraba Komma, die de helft van de aanschafwaarde heeft 
betaald. De waarde op de balans is gebaseerd op de aanschafwaarde minus afschrijving voor 
het deel dat toegerekend kan worden aan de stichting (50%). Het bestuur gaat in 2022 ter 
plaatse de staat van de auto vaststellen. Er wordt op dit moment uitgegaan van een 
afschrijvingstermijn van 5 jaar en een restwaarde van €0.  
 
Het negatieve resultaat wordt in mindering gebracht op de vrije reserves. In de vergadering 
van 30 juni 2022 is besloten de overblijvende middelen vrij te reserveren, aangezien er nog 
geen concrete bestemming voor is beoogd. Het bestuur zal in 2022 immers weer afreizen 
naar Gambia om te onderzoeken waar de prioriteiten liggen.  

50%

44%

6%

Lasten 2021

Sponsorkinderen

Projecten

Administratief en overig
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4.5. Conclusie 

De activiteiten in het jaar 2021 hebben geleid tot een grote stijging van de opbrengsten en 
de kosten als gevolg van de inzameling en uitgaven voor de waterput en de vrouwentuin. 
Het saldo is €2.408,00 negatief, maar daar tegenover stond een beginsaldo liquide middelen 
van ruim €6.500,00 Het balanstotaal is met het negatieve resultaat en de afschrijving van de 
auto gedaald naar €5.352,00 
 

 


