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Algemeen 
 
Inleiding  
 
Op 22 mei 2014 ging het particuliere initiatief 4Gambia over in stichting 4Gambia. Alle aktiviteiten in 
Gambia werden rechtstreeks overgenomen, en nog steeds focust de stichting zich op onderwijs, 
sport, en gezondheidszorg. Aansluitend aan de oprichting van de stichting werd de ANBI-status 
aangevraagd en toegekend: het bewijs dat we een transparante organisatie zijn.  
 
Wie 
 
Het bestuur bestaat uit drie leden:  
 

Ⱶ Géke Lagerburg-Schutte, voorzitter en initiatiefneemster 
Ⱶ Willy Brinksma-van der Kooij, penningmeester 
Ⱶ Lizette Altena, secretaris 
 

Verschillende vrijwilligers adviseren en helpen o.a. bij het schrijven van de nieuwsbrief en het 
bijhouden van financiële administratie. In Gambia wordt de stichting vertegenwoordigd door Amadou 
Demba. Hij begeleidt en controleert de diverse activiteiten. Hij doet dit, net als de bestuursleden en 
andere vrijwilligers, zonder enige vorm van beloning.  
 
Visie 
 
Stichting 4Gambia gelooft dat je je naaste moet liefhebben als jezelf, zonder onderscheid te maken 
in religie, geslacht en/of cultuur, nóch op enige andere wijze.  De stichting is van mening dat de 
lokale bevolking van Gambia een eigen verantwoordelijkheid heeft t.a.v. de punten waar de stichting 
zich op richt. Het tekort aan middelen en ideeën, om initiatieven vanuit de lokale bevolking door hen 
zelfstandig voort te laten zetten, kan voor de stichting een reden zijn om hierbij hulp te verlenen.  

 
Doel 

 
In de statuten wordt het doel van stichting 4Gambia als volgt omschreven: 

 
Ⱶ Artikel 2.1:  

Stichting 4Gambia stelt zich ten doel om de bevolking van Gambia te ondersteunen, met 
inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van de lokale bevolking, en richt zich 
daarbij vooral op onderwijs, gezondheidszorg en sport, en al hetgeen met vorenstaande in de 
meest ruime zin genomen verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, waaronder ook 
wordt verstaan het samenwerken met andere organisaties. 

 
Ⱶ Artikel 2.2:  

De stichting tracht dit onder andere te bereiken door: 
Ⱶ het ondersteunen van initiatieven uit Gambia;  
Ⱶ het opsturen of ter beschikking stellen van (ingezamelde) goederen; 
Ⱶ het doen van financiële bijdragen; 
Ⱶ het bieden van begeleiding; en 
Ⱶ het opzetten en begeleiden van een sponsorprogramma. 
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Projecten en aktiviteiten 
 
Inzamelen van goederen is een relatief eenvoudige manier waarmee we onderwijs (schoolspullen, 
leermaterialen, speelgoed, enz.), sport (voetbalschoenen, voetbaltenues, enz.), en gezondheidszorg 
(medicijnen, brillen, verbandmateriaal, kraampakketten, enz.) kunnen ondersteunen.  
 
Aktie: 
 
Korte termijn (2018) 
 

Ⱶ inzamelen reduceren vanwege beperkte mogelijkheden voor opslag en vanwege onkosten 
 

Lange termijn (2019) 
 

Ⱶ indien nodig voortzetten korte termijn-aktie 
 
Batokunku Nursery School/Lower Basic School ontwikkelt snel. Er gaan nu bijna 400 kinderen naar 
deze school. We voeren momenteel overleg met het ministerie en MRC Holland Foundation over de 
mogelijkheden voor een nieuw te bouwen school. Er is al een stuk grond beschikbaar gesteld. Er zijn 
signalen dat de overheid kleuteronderwijs wil gaan integreren in het onderwijssysteem, dit in 
tegenstelling van de huidige situatie waarbij  de overheid geen verantwoordelijkheid kent voor het 
kleuteronderwijs. Wij houden de vinger aan de pols. 
 
Aktie: 
 
Korte termijn (2018): 
 

Ⱶ onderzoeken van mogelijkheden nieuwbouw voor de lagere school 
Ⱶ onderzoeken van mogelijkheden bouw nieuwe toiletten 
Ⱶ hulp aan de kleuterschool met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van de lokale 

gemeenschap 
 
Lange termijn (2019): 
 

Ⱶ voortzetten korte termijn-akties 
Ⱶ afhankelijk van beslissingen rondom mogelijke nieuwbouwplannen 
Ⱶ afhankelijk van beslissing overheid over positie kleuteronderwijs in het schoolsysteem 

 
 
Kerr Ngornyan Lower Basic School ontvangt van ons nu geen structurele hulp. We bekijken steeds 
opnieuw wat een volgende stap zou kunnen zijn.  
 
Aktie: 
 
Korte termijn (2018) 
 

Ⱶ afhankelijk van hulpvraag schoolcomité en/of schoolmanagement 
 

Lange termijn (2019) 
 

Ⱶ voortzetten korte termijn-aktie 
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Het 4Gambia-sponsorprogramma omvat inmiddels 50 kinderen/studenten van kleuterschool tot 
seniorschool. Vanwege  het vele werk dat het sponsorprogramma voor Amadou met zich meebrengt, 
hebben we eerder besloten maximaal 50 kinderen toe te laten. We zijn inmiddels door een andere 
stichting benaderd om kinderen uit hun sponsorprogramma over te nemen omdat die stichting is 
opgehouden te bestaan. Omdat onderwijs en de daarbij behorende leerlijn ook voor deze kinderen 
belangrijk is zijn we het overleg aangegaan. Inmiddels is besloten om deze overname aan te gaan, 
mede doordat we andere wegen vonden om deels het werk voor Amadou te verlichten.  
 
Aktie: 
 
Korte termijn (2018): 

 
Ⱶ definitief maken van afspraak met betreffende stichting 
 

Lange termijn (2019): 
 

Ⱶ evalueren gemaakte afspraken met mevrouw Baldeh die het monitoren van studenten vanaf 
grade 9 op zich heeft genomen met de daarbij behorende administratie 

Ⱶ evalueren nieuwe situatie toegevoegde sponsorkinderen 

 

 

 

Overige 
 
We krijgen soms verzoeken om steun die niet afkomstig zijn vanuit de huidige aktiviteiten/projecten. 
Per vraag wordt bekeken of we iets kunnen betekenen, hetzij met advies, hetzij met ondersteuning 
van geld en/of goederen.  
 
Om onze bekendheid te vergroten zijn we actief op diverse sociale media. Via o.a. facebook en 
twitter laten we weten waar we mee bezig zijn. Op you-tube hebben we een eigen videokanaal en op 
Google-plus een eigen account. Daarnaast sturen we in een nog nader te bepalen schema een digitale 
nieuwsbrief naar mensen en bedrijven die zich hiervoor hebben opgegeven en/of die in het verleden 
blijk hebben gegeven van hun interesse. Daarnaast is de website een bron van informatie. 
 
Aktie: 
 
Korte termijn (2018) 
 

Ⱶ onderzoeken hoe we meer bekendheid kunnen genereren 
Ⱶ onderzoeken waar fondsen te werven zijn voor met name grote projecten 
Ⱶ zoeken naar lokale ondersteuning voor Amadou 

 
Lange termijn (2019) 
 

Ⱶ meer kennis binnen de stichting halen  
 
 


