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Stichting “ML foundation Gambia”  staat voor kansen in onderwijs voor kinderen in Gambia en daarnaast 

ondersteunen en stimuleren wij landbouw doeleinden in armere gebieden in Gambia. 
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1. Colofon 

ML foundation Gambia is een stichting, gevestigd te Apeldoorn. Onze missie is gericht op educatie in Gambia; 

hulp aan kinderen in een achterstandswijk, met een extra dimensie: het beter aanleren van de Engelse taal. 

Daarnaast willen we zelfredzaamheid creëren door middel van landbouw, zodat de lokale bevolking zelf 

groente/fruit kan verbouwen en verkopen. 

 

❖ ML foundation Gambia 

❖ Website: www.mlfoundationgambia.com 

❖ Email: mlfoundationgambia@gmail.com 

❖ Kvk nummer: 68150849 

❖ ANBI: RSIN/fiscaal nummer: 8573.22.382 te Apeldoorn 

❖ Bankrekening / IBAN nummer: NL57 RBRB 0706 2887 93 

❖ bestuurssamenstelling: op basis van secretaris-voorzitter, penningmeester, vice-voorzitter en 

ondersteunend PR/adviseur.  

❖ ML foundation Gambia werkt samen met de lokale NGO “Kan Killin Association” te Brikama, Gambia. 

❖ het beloningsbeleid van de stichting: algeheel op vrijwillige basis keert de stichting geen salaris uit; 

alle inkomsten komen 100% ten goede van de projecten in Gambia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mlfoundationgambia.com/


3 

2. Jaarverslag 2018 van maand tot maand 

januari 

In februari staat onze reis naar Gambia op de agenda, met het doel grond voor de school aan te kopen. Alle 

voorgaande maanden zijn hier acties voor opgezet en uitgevoerd. Deze maand start met een huiskamer 

concert voor Brikama. Dit is een prachtig begin van het nieuwe jaar en de toon van creatieve inspiratie is 

gezet. (actie huiskamerconcert: 500 euro💕) 

     

februari 

Februari staat zogezegd in het teken van de bouwgrond. De schoolkinderen hebben voor alsnog les in een 

hoek van een compound. Na verschillende bezichtigingen en onderhandelingen kopen we een prachtplek, 

op loopafstand van de huidige school lessen. Belangrijke factoren: dicht bij de hoofdweg van Brikama, 

groot genoeg om op te bouwen en uit te breiden en gekeken word naar de ligging mbt regenseizoen.  
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april-mei 

In april wordt er hard gewerkt in Brikama: de eerste 1400 stenen liggen te drogen op de  schoolgrond en 

de volgende 1400 stenen staan voor 2 weken later op de planning. Het lokale team werkt serieus en maakt 

een goede start voor de bouw van de complete omheining.  In NL hebben we deze maand als stichting 

zorgvilla’s in de regio aangeschreven: oudere mensen laten genieten van herkenbare viool melodieën en 

geld bij elkaar spelen voor schoolproject Brikama. In mei is het eerste concert een feit! En nog meer data 

zullen volgen in 2 verschillende villa’s. (1e concert zorgvilla: 75 euro💕) 

juni 

Groep 8 van basisschool “ De driester” besluit een nacht op school te slapen voor ML foundation Gambia, 

power van de jonge generatie! Deze actie is een onderdeel van RAV IJsselland, die een grote sponsorrol 

vervult in 2018/2019. (actie slapen op school: ruim 600 euro💕) 

 juli 

Deze maand lanceren we op facebook actie “ Brikama schoolbag 2018” : we willen de schoolkinderen 

verrassen met een gevulde schooltas. Er wordt goed gereageerd op de actie en Gemeente Apeldoorn 

sponsort ook 35 tassen met drinkbeker, jojo en pen. We hebben de tassen persoonlijk uitgedeeld tijdens 

een volgende reis. We zijn half juli ook aanwezig op de pleinmarkt van Camping ’t Reestdal. We verzorgen 

daar live drumming, African market en presenteren de stichting op die manier zo kleurrijk mogelijk. Ook is 

de nieuwe website klaar! (actie schooltas: 50 gevulde tassen💕; actie pleinmarkt: 150 euro💕) 
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augustus 

Voor de tweede keer zijn we onderdeel van de pleinmarkt op Camping ’t Reestdal te Balkbrug. Het kinder 

team zet ML foundation Gambia extra in het zonnetje door geknutselde werkjes en sieraden voor de 

stichting te verkopen. (actie pleinmarkt: 190 euro💕) 

We maken veel gebruik van Facebook, maar beseffen ook dat we daar niet alle doelgroepen mee kunnen 

bereiken. Vanaf augustus wordt de eerste nieuwsbrief verstuurd per mail. We hopen hiermee 

gestructureerde informatie te kunnen geven en een brede groep te kunnen bereiken. Samen kunnen we 

meer dan alleen! 

september 

Op 22 september zijn we namens ML foundation Gambia bij de Samenloop voor Hoop in Lelystad. Om de 

24-uurs marathon te steunen, die lopen voor KWF kankerbestrijding. Ons muziek optreden 

vertegenwoordigde 4 landen: Uganda, Congo, Gambia en Nederland. Een boodschap van hoop door 

middel van de verbindende factor muziek. (actie KWF: steun & zichtbaarheid geven vanuit de stichting 💕) 
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oktober 

Voorbereidingen voor een volgende werkreis naar Gambia, die gepland staat voor begin november. Modou 

zal dan, samen met het lokale team, 3 belangrijke stappen realiseren in 2 weken tijd: de omheining-

toegangspoort-noodgebouw (2 schoollokalen). In oktober verkopen we stoofpeertjes voor dit doel, zijn we 

te vinden op de kofferbak verkoop in Lelystad en ontvangen we her en der donaties voor de bouw van de 

toegangspoort. We drukken een eerste limited edition van shirts met ons logo en de zakelijke sponsoren 

van dit jaar: Camping ’t Reestdal, Aatop en RAV IJsselland. (actie stoofpeer: 75 euro💕; actie kofferbak: 140 

euro💕) 

 

november 

De slopende werkreis is aangebroken en wat wordt er doorgewerkt in Brikama, respect! Modou is daar en 

wordt bijgestaan door het lokale team en een 7-koppig Nederlands team. Zij maken deel uit van onze 

achterban van het eerste uur en zetten zich keer op keer in voor ML foundation Gambia; zowel in 

Nederland als in Gambia. Deze maand krijgen we bijna alles af: de omheining, de schoolpoort en het 

noodgebouw. Dat betekent dat de schoolkinderen daadwerkelijk op deze nieuwe plek kunnen starten met 

hun lessen in december. De lokale radio en tv komen er ook aan te pas en er wordt gezwoegd, gegeten en 

muziek gemaakt. Kortom, er begint hier een sociale ontmoetingsplaats te ontstaan en dat geeft iedereen in 

de buurt energie en inspiratie. En ons ook! 
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december 

Na het werkbezoek van vorige maand bezoeken nog 3 Nederlandse gezelschappen de schoolkinderen in 

Brikama. Ieder levert een bijdrage op zijn/haar manier: door het doneren van (school)spullen, interactie en 

spel met de kinderen enz! Zij kunnen live verslag uitbrengen van de laatste verbouwingen richting ons en 

we leren op deze manier weer fijne nieuwe betrokkenen kennen. 

Ook is de poort nu helemaal afsluitbaar en is er een tijdelijk toilet gemaakt. De water aansluiting is betaald 

en aangevraagd. In Nederland worden al wat evenementen voor 2019 bekend gemaakt, zoals het African 

food & music event (eind januari gepland). Ook wordt er vlak voor kerst weer een mooi bedrag bij elkaar 

gemusiceerd bij Fysio Totaal Harderwijk en Winter in de Vesting Elburg. (actie kerstmuziek: 280 euro💕) 
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3. Financieel verslag 2018 
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