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1.Voorwoord 
In dit jaarverslag wordt verantwoording gegeven over de activiteiten van de stichting Empowering Girls 
Gambia 2020. 

In 2016 begon het allemaal met 5 naaimachines en de wil om meer weerbaarheid te creëren. De stichting 
Empowering Girls Gambia werd opgericht op 26 oktober 2016.  

Samen met 10 jonge meiden uit Gambia werden de doelen van de stichting bepaald. Ze wilden middelen en 
kansen hebben om hun gemeenschap uit de armoede te helpen. Er werd een educatielijn ontwikkeld op het 
gebied van seksuele voorlichting én weerbaarheid. Met de realisatie van een naaischool in 2018 leerden de 
meiden naaien en werd een start gemaakt met de verkoop van zelfgemaakte producten. Zij maken 
schooluniformen en verkopen maandverband en zelf ontworpen jurken. 

Om dit alles mogelijk te maken steunt de stichting deze jonge dames. De stichting betaalt het salaris van 
de naaidocent. Met het geld dat verdiend wordt met de verkoop van de producten worden de machines 
onderhouden en kunnen nieuwe stoffen worden gekocht. 

2020 was een moeilijk jaar voor iedereen. Het Covid-19 virus heeft de hele wereld in zijn greep. Naast 
financiële steun had men ook behoefte aan mentale steun. We waren dan ook blij verrast met het ludieke 
dansfilmpje wat de door de dames werd gemaakt hebben op het nummer “Jeruzalema”. De activiteiten 
voor 2020 konden helaas niet doorgaan maar we zijn ontzettend trots op de noodhulp die we met alle 
vrijwilligers hebben kunnen opzetten. Daarnaast heeft deze tijd ervoor gezorgd dat we in gesprek met onze 
partners nieuwe plannen hebben mogen maken.  

We willen u in dit jaarverslag 2020 door middel van foto’s en verhalen laten weten hoe het gaat met de 
projecten in Gambia. 

De stichting is in 2020 verhuisd van Lent naar Bemmel. 

2.Bestuur: 

Samenstelling van dagelijks bestuur: 
 
Sabrina Cuijten: voorzitter 

Desiree Boltong: penningmeester 

Bert Saathoff: secretaris 

Wijze van werken: 

Het bestuur heeft in verband met het Covid-virus de vergaderingen online laten plaats vinden. Sabrina 
Cuijten heeft maandelijks contact met de partnerorgansatie in Gambia. Lopende zaken worden 
doorgesproken met ons contactpersoon Fabakary Saidykhan. Daarnaast is er maandelijks contact met de 
mensen van het project.  

 

 

 

 



 

3.Visie en Missie: 
Het hoofddoel van de stichting is jonge vrouwen uit Gambia weerbaarder te maken. 

Subdoelen zijn: 

• Meiden hebben meer eigenwaarde en een positiever zelfbeeld; 
 

•  Meiden hebben kennis over anticonceptie, veilige en prettige seks; 
 

• Meiden hebben inzicht in hun grenzen. Ze weten wat ze wel en niet oké vinden; 
 

• Het aanbieden van onderwijs zorgt voor een positieve ontwikkeling op zowel persoonlijk 
als maatschappelijk gebied; 
 

• Er wordt een weerbaarheidsprogramma aangeboden om community leiderschap 
vaardigheden te ontwikkelen en talenten te ontwikkelen zodat ze hun talenten 
professionaliseren en zich empoweren. 

Empowering Girls Gambia wil structurele hulp bieden. Dit houdt in dat we een langere tijd aan een project 
verbonden zijn. De eerste jaren bieden we het naaiproject en de weerbaarheidstrainingen financiële hulp. 
We maken echter vanaf het begin al plannen over de wijze waarop het project onafhankelijk kan worden. 
Hier werken we samen naartoe; onze steun neemt af en het project zorgt steeds meer voor eigen 
inkomsten. Door het aanpakken van de onderliggende oorzaken van kwetsbaarheid, het creëren van 
economische kansen en het vergroten van de gemeenschappen, streven we naar een duurzame oplossing. 

Activiteiten 2020: 
4.Waterput 

Water is een eerste levensbehoefte. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft ieder persoon 
per dag 50 tot 100 liter water nodig om te voldoen aan de basisbehoeften en om zeer ernstige 
gezondheidsproblemen te voorkomen. Helaas is (schoon) water in Gambia geen 
vanzelfsprekendheid. De huidige kleuterschool moest dan ook regelmatig de deuren sluiten omdat er 
onvoldoende water was om de school open te houden. Gelukkig biedt de nieuwe waterput die in 
januari 2020 is geslagen schoon drinkwater en kan de basisschool die onderwijs beidt aan 150 
kinderen open blijven. We zijn als stichting trots op Naut Cuijten die op zijn bassischool met een 
éénmalige actie deze put heeft weten te realiseren. 

 
 



  

5.Covid-19-noodhulp: 
De hele wereld kreeg in 2020 te maken met het verschikkelijke virus Covid-19. Dit betekende dat we in het 
voorjaar in Nederland voor het eerst in lock-down gingen. Voor de stichting betekende dat de geplande reis 
en activiteiten niet door konden gaan. Tijdens de geplande reis zou de naaiwinkel officieel geopend worden 
en er stonden afspraken gepland met samenwerkings partners. Gambia was ook in lock-down gegaan . Dat 
betekende dat de naaischool dicht moets en er geen geld verdiend kon worden. Dit heeft grote gevolgen 
gehad voor de deelnemers van het project. Van ons contactpersoon kregen we te horen dat er meer 
mensen stierven van de honger en aan het gebrek van medische zorg dan aan het Covisd-19 virus. Doordat 
er altijd een goede communicatie is met de deelnemers van het project konden we goed inschatten hoe het 
met ze ging. Voor het eerst is er een digitale actie op touw gezet om de deelnemrs van het project en de 
kwetsbare mensen (vooral kinderen) daarom heen te steunen. In de vorm van rijst, groenten en olie hebben 
veel gezinnen steun mogen ontvangen. Daarnaast hebben meerdere vrijwilligers extra dozen met 
voeding,kleding en naaiganituren verstuurd.  

 

 

Zoals beschreven zijn we trots op de goede communicatie met onze partner in Gambia. Tijdens het 
afgelopen jaar hebben we veel gepraat over de doelen van de stichting. Dit jaar hebben we voor het eerst 
noodhulp geboden maar we zijn ons er erg van bewust dat we dit eenmalig kunnen doen. In gesprekken 
komt naar voren dat onderwijs de belangrijkste pijler is en blijft om de bevolking gericht te kunnen 
ondersteunen. Dit nemen we mee voor de doelen in 2012. 



  
 

 

6.Weerbaarheid en seksuele voorlichting 
Helaas konden de vrijwilligers uit Nederland dit jaar niet naar Gambia om ondersteuning te bieden bij de 
trainingen van weerbaarheid en seksualiteit. We zijn trots om te horen dat er vanuit de meiden wel het 
initiatief is genomen om community work op te pakken samen met de lokale voetbalclub. Naast dat deze 
mannen samen sporten verrichten zij op zondag community work. De meiden ondersteunen hen hierbij en 
samen stellen zij doelen om jongeren in het dorp Farato te motiveren hun leven te verbeteren. Een 
voorbeeld hiervan is dat zij in gesprek gaan met de regionale politie om een bewustmaking campagne te 
starten om de criminaliteit te verminderen. Het doel is om de jeugd van Farato te steunen waardoor het 
toekomstperspectief verbeterd. En dit gaat uiteraard beter als er wordt samengewerkt! 

 De meiden hebben de nieuwe voetbaltenues gemaakt.

 

 Voetbalteam met de meiden van Empowering Girls Gambia. 



7.Financieel   

   

   

  
In bovenstaand schema wordt zichtbaar dat naast het instand houden van lopende projecten er ruim 10.000 
euro is besteed aan noodhulp.  

8.Plannen voor 2021: 
• De meiden gaan zich in Gambia registreren als stichting, waardoor we geregistreerde 

partners worden. 
• Op zoek naar samenwerkingspartners. 
• Fondsenwerving bouw basisschool. 
• Opening en verkoop van materialen in de naaiwinkel. 
• Kennis weerbaarheid en seksualiteit verspreiden op middelbare scholen. 

 

Iedere euro gaat naar de projecten! 

Tenslotte  

Tot slot willen we al diegenen die ons in wat voor vorm dan ook ondersteunen heel hartelijk danken voor 
hun bijdragen aan de projecten! We hopen dat we u een goed beeld hebben kunnen geven van de projecten 
in 2020! 

Vriendelijke groet bestuur Empowering Girls Gambia 

Sabrina Cuijten,Desiree Boltong en Bert Saathof 

Oude kerkhof 1,6681 BR Bemmel 

NL77RABO0314097473 

Kvk: 67120660 ANBI status 


