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1.

Stichting Kinderhulp Gambia

1.0

Hoe is de stichting ontstaan?

Fred & Ivonne Hulsebos uit Veendam zijn de initiatiefnemers van de Stichting Kinderhulp Gambia, zij
gingen januari 2003 voor een zon zekere vakantie zonder jetlag 10 dagen naar Gambia. Zonder vooraf
te weten wat ze te wachten stond liet deze vakantie zijn sporen na. Er gaat nu geen dag meer voorbij
of zij zijn bezig met Gambia. De contrasten met Nederland zijn heel groot! Mede doordat ze het zelf
gezien maar vooral gevoeld en beleefd hebben was het voor hun overduidelijk. Hier willen, maar hier
kunnen wij ook iets aan doen!
Het is heel klein begonnen met het inzamelen van voetbalmaterialen en het is naar ieders
tevredenheid alleen maar groter en groter geworden. Het is uitgegroeid tot iets waarop wij met elkaar
erg trots zijn. Wij hopen dan ook nog lang hier mee door te mogen gaan. Veel mensen zeggen:” jullie
stoppen er zoveel uren in” maar als je ooit zelf ervaren hebt wat je ervoor terug krijgt (de warmte,
een brede glimlach, een dans/lied van blijdschap of soms een gebed) nou dan maken die uren echt
helemaal niets meer uit. Zien is meedoen en geloof ons, het is echt geen druppel op een

gloeiende plaat.
1.1

Stichting Kinderhulp Gambia

Omdat de activiteiten na 2003 steeds groter werden is de Stichting Kinderhulp Gambia opgericht op
25 oktober 2005 via een notariële akte te Zuidlaren.
Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 0209060.
Ook is stichting Kinderhulp Gambia ANBI geregisterd RSIN 8150.09.288
Heeft een bankrekening bij de ABN Amro IBAN NL22ABNA0603016960

Het bestuur van Stichting Kinderhulp Gambia bestaat uit:
•
•
•

voorzitter
secretaris /penningmeester
algemene leden

Fred Hulsebos
Ivonne Hulsebos Janssen
Ousman Jallow
Thea Woltman
Carla Heijm

•

team in Gambia

O.Jallow, M.Jasseh, J.Sillah, M.L.Jallow.

Vergaderfrequentie
In de statuten van de stichting staat dat er een vergaderfrequentie zou zijn van 1 x per 6 maanden.
Bestuur van Kinderhulp Gambia heeft besloten dit terug te brengen voor Nederland naar 1 x per jaar.
Uiteraard communiceert men tussentijds wel via e-mail of telefoon. Indien nodig wordt de frequentie
verhoogd.

1.2

Doelstelling Stichting Kinderhulp Gambia

De Stichting Kinderhulp Gambia spant zich in om de levenssituatie van deze kansarme kinderen
blijvend te verbeteren. Hierdoor krijgen zij hopelijk ook zicht op een betere toekomst. Wie droomt
daar nu niet van? De stichting heeft al een flink aantal successen geboekt. Daarvoor verwijzen wij u
graag naar onze website: http://kinderhulpgambia.nl/ of onze facebook pagina
https://www.facebook.com/groups/401972243188884/met het laatste nieuws. Maar we knokken door.
Er is nog veel te doen!

1.3

Werkterrein

De stichting richt zich met hun werkzaamheden uitsluitend op Gambia

1.4

Uitgangspunten werkwijze Stichting Kinderhulp Gambia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrijwilligerswerk
projecten moeten toegankelijk zijn voor iedereen
materialen worden zoveel mogelijk in Gambia zelf gekocht
projecten worden gebouwd door bevolking zelf, mogelijk in een bouw/leer traject en dat voor
een locaal salaris.
projecten dienen na opzet zoveel mogelijk self supporting te zijn
waar mogelijk samenwerking met andere (ontwikkelings)organisaties)
minimale organisatie- en administratiekosten
draagvlakverbreding/voorlichting : bevorderen bewustwording problematiek Gambia

Vrijwilligerswerk en beloning
Stichting Kinderhulp Gambia bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en wil dat in de toekomst ook zo
houden.
De leden van het bestuur krijgen geen vrijwilligersvergoeding of andersoortige tegemoetkomingen, de
door de vrijwilligers gemaakte onkosten worden vaak zelfs niet gedeclareerd maar gezien als
persoonlijke bijdrage/sponsoring.
De kosten kunnen wel gedeclareerd worden!
Tijdens afwezigheid van de stichting worden de projecten gecontroleerd in Gambia door coördinator
Ousman Jallow en/of vrijwilligers Mamsambah Jasseh,Modou, Jainabah Sillah met Modou Lamin
Jallow als chauffeur. Al is het streven van de stichting om de organisatiekosten zo laag mogelijk te
houden deze mensen in Gambia ontvangen een dagvergoeding/ maandvergoeding en daarnaast
worden hun onkosten uiteraard wel vergoed.
De Nederlandse artsen die op ons verzoek sinds 2018 voor de stichting Kinderhulp Gambia afreizen
om aldaar zonder enkele vorm van beloning /salaris orthopedische operaties te doen, ontvangen wel
een vergoeding voor hun onkosten ( ticket /transport /huren huis of hotel).

Projecten moeten toegankelijk zijn voor iedereen
Kinderhulp Gambia eist van de samenwerkende partners in Gambia dat de projecten voor iedereen
toegankelijk zijn. Mensen mogen niet geweigerd worden vanuit geloof, geslacht en/of achtergrond.
Ook mogen de projecten niet gebruikt worden om winst te maken wat niet ten goede komt aan de
bevolking of de projecten zelf.

Materialen worden zoveel mogelijk in Gambia zelf gekocht
Een belangrijk punt tijdens de haalbaarheidsbepaling en de voorbereiding van projecten is het
onderzoek naar beschikbaarheid en prijzen van benodigde materialen ter plaatse. Indien producten of
materialen ter plaatse niet verkrijgbaar zijn terwijl er duidelijk vraag naar is, zal Stichting Kinderhulp
Gambia onderzoeken of en hoe levering van deze producten gecontinueerd kan worden.
Materialen
met name bedrijven zijn soms gemakkelijker bereid een donatie in natura te doen. Daarvoor moeten
wel transportkosten gereserveerd worden. Kinderhulp Gambia accepteert na het versturen van
diverse zeecontainers nu alleen nog producten die echt nodig zijn; denk aan verbandmaterialen,
medische materialen, schoolmaterialen of zaken die niet of nauwelijks in Gambia verkrijgbaar zijn.
Het bijkomende voordeel van kopen in Gambia is minder transport en opslagkosten en je helpt de
economie ook daar. De stichting streeft ernaar om enkel met duurzaam materiaal te werken.

Projecten worden gebouwd door bevolking zelf, mogelijk in een bouw/leer traject
en dat voor een locaal salaris.
Als het gaat om de daadwerkelijke uitvoering van een project richt Kinderhulp Gambia zich met name
op het bieden van lokale werkgelegenheid zodat iedereen profiteert van de ontwikkeling die de
renovatie of een nieuwbouw met zich mee brengt. De locale mensen worden opgeleid en maken zo
kennis met nieuwe materialen en methodes. Als vergoeding een locaal salaris. En ook ervaring voor
de toekomst.
Dit om mensen betrokkenheid te geven bij een project in hun dorp maar ook voor onderhoud van de
projecten.

Projecten dienen na opzet in de toekomst zoveel mogelijk self supporting te zijn
Stichting Kinderhulp Gambia investeert en doet de basis en draagt het project dan over aan een
(school/dorps) comité. Kinderhulp Gambia betaald in principe geen salarissen van coördinatoren,
leraren, etc die het project draaiende moeten houden. Vooraf dient men ook aan te geven hoe men
de toekomst ziet. Pas na goed overleg en na het maken van duidelijke afspraken beginnen we met
een project en nadien kan men in uiterste noodgevallen een beroep op de stichting doen voor
verdere (financiële) hulp.
Wel zal Stichting Kinderhulp Gambia mee denken - kijken of men met investeringen de
zelfredzaamheid kan vergroten.

Waar mogelijk samenwerking met andere (ontwikkelings)organisaties
Samenwerking per project
Stichting Kinderhulp Gambia beschikt inmiddels over goede contacten en kennis van lokale
omstandigheden in Gambia.
In de loop der jaren heeft Stichting Kinderhulp Gambia met de bij de projecten betrokken bevolking
een vertrouwensband opgebouwd waardoor het mogelijk is activiteiten te intensiveren en uit te
breiden.
Om van projecten een succes te maken is naast kennis van lokale cultuur en omstandigheden vaak
ook inhoudelijke, vaktechnische kennis en ervaring nodig.
Stichting Kinderhulp Gambia zoekt daarom per project niet alleen contact met financiële sponsors en
fondsen maar ook met organisaties met inhoudelijke kennis van zaken. Stichting Kinderhulp Gambia
hoopt hiermee uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van duurzaam ondernemen te
stimuleren en door betrokkenheid en contacten tussen bedrijven en projecten wederzijds begrip te
vergroten.
Zo zijn er in het verleden voor de bouw van 2 scholen en de kraamkliniek contacten gelegd met
stichting Bouwen Deze vorm van samenwerking zorgt enerzijds tot overdracht van kennis en
vaardigheden, anderzijds tot draagvlakverbreding.

Samenwerking met ontwikkelingsorganisaties in Nederland,
Naast projectgebonden samenwerking is samenwerking met andere
ontwikkelingsorganisaties/stichtingen ook van belang voor Stichting Kinderhulp Gambia. Steeds vaker
wisselen diverse stichtingen die werkzaam zijn in Gambia hun kennis uit. Ook is de stichting sinds
2018 lid van de verenigde stichtingen Gambia VSG en werkt het samen met de werkgroep Orthopeden
Overzee.

Samenwerking in Gambia
Bij de organisatie of uitvoer van de projecten werken wij graag samen met lokale NGO’s, ziekenhuizen
of plaatselijke bevolking.

Regelmatig contact Nederland-Gambia
Contacten en communicatie leiden tot wederzijds begrip en betrokkenheid.
Het bestuur van Stichting Kinderhulp Gambia heeft minimaal 4 x per maand contact met de
coördinator in Gambia per telefoon of via de sociale media. Ondanks de voordelen van deze moderne
communicatiemogelijkheden kunnen deze het persoonlijk contact niet geheel vervangen. Persoonlijke
aanwezigheid van bestuursleden in Gambia is van groot belang: zowel voor de bestuursleden zelf als
voor de alle bij de projecten betrokken mensen.
Momenteel worden de projecten iedere jaar 2 of 3 maal bezocht. Dit moet een streven blijven maar
minimaal 1 x is must.
Reis en verblijfkosten in en naar Gambia kunnen gedeclareerd worden volgens de statuten echter in
de meeste gevallen wordt dit niet gedaan en wordt het gezien als een gift aan de stichting.

Minimale organisatie- en administratiekosten
Voor Stichting Kinderhulp Gambia geldt dat de organisatie- en administratiekosten zo laag mogelijk
moeten blijven zodat ontvangen schenkingen en donaties zo veel mogelijk rechtstreeks ten goede
komen aan de projecten waarvoor zij gegeven zijn.
Daarom wordt er in Nederland uitsluitend met vrijwilligers gewerkt (zie eerder) en wordt steeds
gekeken hoe zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden.
Ook voor de organisatie en overige kosten worden zoveel mogelijk sponsors gezocht. Gezien de totaal
verschillende omstandigheden geldt het vrijwilligersprincipe niet voor de medewerker(s) in Gambia. Zij
krijgen een vergoeding en hun onkosten worden vergoed.

Draagvlakverbreding: bevorderen bewustwording problematiek Gambia
Dit is een van de peilers voor werving van fondsen en vrijwilligers.
Methoden:
• deelname markten
• bezoek en voorlichting aan scholen/kerken of verenigingen
• p.r. en communicatie:
o
o
o
o
o

folders, informatie materiaal
website / sociale media
media
speculaas Aktie
kerstkaart

- Markten, festiviteiten

Deelname aan markten of organiseren festiviteiten vergt veel voorbereiding en tijd maar biedt goede
mogelijkheden een breder publiek te bereiken en persoonlijk contact te krijgen met geïnteresseerden.
Te denken valt aan 2 a 3 x per jaar Bijv. markten bij Tuingoed Foltz, maar ook speciale fairs. Naast
informatie verstrekking kunnen we door de verkoop van Gambiaanse/ West Afrikaanse producten ook
meer financiën creëren.
Met de inkoop van deze locale producten steunt Kinderhulp Gambia de locale bevolking in Gambia en
zo is het voor een ieder een win-win situatie.

- Bezoek scholen/kerken

Voorlichting is een goede bewustwording. Kinderen zijn de basis. Streven van de stichting is 1 x per 2
jaar een school of kerk te bezoeken/samenwerking aan te gaan om voorlichting te geven mogelijk
ook fondswerving.

-Folders en informatie materiaal:

Ieder jaar komt er een nieuwe informatie folder met de wensen voor dat jaar .

- Website/ soc. media

Stichting Kinderhulp Gambia heeft een eigen website. www.kinderhulpgambia.nl De site wordt in
eigen beheer onderhouden. Een goede website is een must. Wij beseffen ons dat deze nu niet up to
is mede ook door de Kinderhulp Gambia Facebook pagina die recente zaken direct vermeldt
https://www.facebook.com/groups/401972243188884/W Website moet snel aangepakt worden –
aandachtspunt!

- Media

Om berichtgeving en informatievoorziening rond activiteiten te structureren en een beter rendement
uit de media mogelijkheden te halen is het noodzakelijk regelmatig een persbericht de deur uit te
doen. Ook dit moet weer meer op gepakt worden!
-Speculaas Aktie
In de laatste maanden van het jaar organiseert de stichting een actie om zoveel mogelijk speculaas te
verkopen. Dit met 2 doelen uiteraard financieel gewin maar ook op elk verkocht pakketje komt een
sticker van het doel en onze stichting.

-Kerstkaart

Alle donateurs krijgen medio december een kerst/nieuwjaarsgroet van de stichting. Naast het attent
zijn heeft het ook als doel om de jaarlijkse donateurs even weer wakker te schudden.

2.

Projecten/werkzaamheden
Uitgangspunten projecten:

2.1
•
•
•
•
•
•

2.2

projecten zijn gebaseerd op lokale initiatieven
projecten richten zich op directe verbetering van de levensomstandigheden en/of
toekomstmogelijkheden van een kansarme bevolkingsgroep of kansarme regio
projecten dragen bij aan het realiseren van de millenniumdoelstellingen
projecten hebben in potentie een voorbeeldfunctie met regionale uitstraling
doelgroep en locale bevolking zijn betrokken bij de ontwikkeling van het project en dragen
hieraan bij
projecten stimuleren onderlinge samenwerking en zelfredzaamheid van de lokale bevolking

Speerpunten

Stichting Kinderhulp Gambia richt zich voornamelijk op de volgende werkterreinen:

•

Medische hulp , orthopedische operaties uitvoeren, aanvullen medicijnen,

verbandmiddelen en instrumenten bij ziekenhuizen / health centra.. Betalen operaties, ander
soort medische behandelingen en/of hulpmiddelen. Kennisoverdracht, tandenpoetsproject.
•

Schoolhulp, school-/lesmateriaal en schoolmeubilair beschikbaar stellen, maar ook bouw en
of renovatie van school, toiletten en watervoorzieningen. Vullen EHBO box. Realisatie
bibliotheek. Maar ook kinderen met een beperking (blind-doof) mogelijkheid tot onderwijs
geven.

•

Individuele hulp, betalen van schoolgeld, medische hulp, kleding/schoeisel, en voedsel.

•

Directe Noodhulp, Er is altijd een budget voor schrijnende gevallen, denk aan in gestort
dak, reiskosten ivm operatie Buitenland, enz.

3.

Toekomst /aanpak voor 2020– 2023

Stichting Kinderhulp Gambia is opgericht in 2005. Sindsdien zijn er veel projecten gestart/ondersteund
waarvan er inmiddels een aantal succesvol zijn afgerond. Hieronder een overzicht van de grotere
meest belangrijke projecten.
-

2005
2006

-

2006
2007

-

2007

-

2008
2008 - 2014
2008 - 2009
2009 - 2015

-

2009
2010
2010 - 2012
2010 - 2011
2012
2012
2012
2013 - 2014

-

2014
2015
2015
2015 - 2018
2015
2015
2016
2017
2018

-

2018
2019
2019
2019

Renovatie schoolgebouw Upperbasicschool Brufut
Nieuwbouw lerarenkamer, bibliotheek inclusief 4000 boeken,nieuwbouw
toiletgroep en aanleg watersysteem op solar Upperbasic school Brufut
Operatie (been correctie) in Dakar van Malang Badji uit Berending
Nieuwbouw Pallum Daycare en Nursery school in Berending, incl.water en
toiletten en solar.
Nieuwbouw kraamkliniek inclusief dokterswoning in Berending met solar

Irrigatieproject vrouwen tuin Berending werkend op solar.
Hulp tbv doven en blinden kinderen in vorm van ondersteuning onderwijs
Malariapreventie – uitdelen netten
Medische hulp dokterspost Kubuneh, financiële ondersteuning en medische
spullen.
Aanleg schooltuin en locale shop tbv Pallumschool in Berending
Operatie Solomon Corea (hartoperatie in Nederland)
Babymelk project in Kubuneh
Bouw toilet en douchegroep healthcentrum Kubuneh
Operatie klompvoeten Omar Jallow in Dakar
Donatie 5000 euro aan dokterspost Kubuneh
Aankoop rice milling machine in Berending
Nieuwbouw kleuterschool inclusief stroomvoorziening Santo Su Nursery
school
Renovatie oude Santo Su Nursery School
Aanleg speeltuin bij Santo SU Nursery school
Start tandenpoets - preventie project bij diverse scholen
Medische hulp health centrum / het weeshuis van Fatou Gaye
Realisatie toiletgebouw incl aanleg watervoorziening en
Renovatie lerarenkamer en magazijn Santo Su Nursery school
Realisatie solarproject bij healthcentrum en het weeshuis Fatou Gaye
Realisatie eco keuken bij weeshuis van Fatou Gaye
Realisatie Banataba en een nieuw dak op weeshuis/healthcentrum F.Gaye
Sponsering 48 weeskinderen voor 1 jaar bij Fatou Gaye
15 kinderen kregen orthopedische operaties
30 kinderen kregen orthopedische operaties,
Renovatie oude school gebouw Santo Su School, aanleg speeltuin
Hulp aan Kanifing ziekenhuis, aankoop bed schermen enz.

Een van de belangrijkste conclusies uit deze afgelopen jaren en ervaring is niet alleen dat kleinschalige
projecten grote gevolgen kunnen hebben.
Stichting Kinderhulp Gambia wil daarom stappen blijven zetten, om deze stappen te kunnen zetten
heeft de stichting een meerjaren beleidsplan opgesteld. Om dit plan uit te kunnen voeren is steun
nodig van derden.
Financiële en technische ondersteuning door medefinancieringsorganisaties, sponsors en andere
instellingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is hiervoor noodzakelijk.

3.1

Projectsteun

De uitgangspunten en speerpunten voor de projectsteun (zie boven) blijven de komende jaren
onveranderd. Uiteraard houden we zoveel mogelijk rekening met de millenniumdoelen.

Geografische concentratie:

De huidige projecten zijn gelokaliseerd in Brufut, Berending, Brikama Sukuta en in Kubuneh en
Kunkuyang. Om het voor de medewerkers van Kinderhulp Gambia werkbaar te houden beperkt de
Stichting zich ook de komende 5 jaar tot de omgeving van deze gebieden.
De Gambiaanse coördinatoren zullen regelmatig de projecten in Gambia bezoeken. (Reservering
reiskosten).
De kinderen die in aanmerking komen voor een leven veranderende operatie mogen uit geheel
Gambia komen!

Groei:

Stichting Kinderhulp Gambia bekijkt met het bestuur ieder jaar opnieuw welk nieuw project aandacht
verdient en gaat naast algemene donaties, per project aan fondswerving doen.
Uiteraard moet er geld gereserveerd worden voor sponsoring schoolgeld bestaande sponsorkinderen
en ook voor bijdrage onderhoud/renovatie bestaande projecten, transportkosten, kosten
coördinatoren en een auto voor eigen vervoer in Gambia.
Daarnaast willen we toch een klein buffer houden voor noodgevallen e/o wanneer de fondswerving
minder periodes telt.

3.2

Voorstel projecten

De ervaring van de afgelopen jaren hebben ons doen beseffen onze projecten te beperken, dit mede
ook omdat de pilotmissie en de vervolgmissie aangaan de het opereren van kinderen erg intensief zijn
maar ook erg waardevol en leven veranderend .
Daarbij moeten de projecten voor een ieder werkzaam, realistische en haalbaar zijn.
In de komende 3 jaar wil de stichting zich daarom vooral richten op;
1. Orthopedische operaties voor kinderen in Gambia
2. Sponsoring kinderen
3. Santo Su Nursery

1. Operatiefonds Help a child = change a life.
Ons hoofdproject sinds 2018 is het Operatiefonds: Help a child = Change a life
Voor ons Nederlanders is het zeer vanzelfsprekend dat we te allen tijde kunnen beschikken
over de beste medische zorg. Voor de inwoners van Gambia is dat een heel ander verhaal.
Medische zorg is schaars en voor zover sprake is van kwalitatieve zorg is dat voornamelijk
weggelegd voor de rijkeren. De problematiek is groot. Woorden schieten tekort om er een
beeld van te schetsen.
Onze stichting pakt deze problematiek binnen haar mogelijkheden aan en richt zich in dit
project met name op de orthopedie. Wist u dat 80% van botbreuken en het overgrote deel
van klompvoeten ter wereld voorkomen in Afrika? Zonder de juiste medische zorg leven de
Gambiaanse kinderen een leven vol pijn en schaamte. Zij raken geïsoleerd, worden vaak
verstoten en gaan niet meer naar school. Ook is er in Gambia geen ziekenkostenverzekering.
Geen geld is dus simpel geen hulp. Kinderen gaan dan vaak naar een lokale geneesheer om
de hoek die meestal geen medische kennis heeft met alle (grote) gevolgen van dien.
Hulp door Nederlandse orthopeden
In Gambia zijn helaas geen Gambiaanse orthopeden. Uitsluitend in de hoofdstad Banjul is
1orthopeed die zich met name richt op mensen die via een trauma binnen komen. Nu is daar
al te weinig capaciteit en een groot gebrek aan middelen, laat staan dat er hulp is voor
kinderen met een orthopedische handicap. Die is er gewoonweg niet!

Kinderhulp Gambia heeft daarom in maart 2018 met Nederlandse orthopeden in een pilot
missie bij 15 kinderen orthopedische operaties met succes uitgevoerd in het Kanifing General
Hospital. In maart 2019 waren dit in een vervolg missie maar liefst 29 kinderen. Maar we
willen meer!

Het Kanifing General Hospital
Dit ziekenhuis in Serrekunda moet maar liefst 600.000 inwoners van medische hulp voorzien. Er is
geen orthopedische afdeling! Het gevolg is onder meer, dat spoedgevallen worden doorgestuurd
naar het overbelaste ziekenhuis in de hoofdstad Banjul. De toekomstwens van het Kanifing
General Hospital is een eigen orthopedische afdeling met eigen Gambiaanse orthopeden.
Maar zover is het nog lang niet! Wij willen daarom minimaal 1 keer of nog liever 2 keer per jaar
wederom kinderen met een handicap laten opereren. Daarmee zetten wij ons met dit project in
om de levenskwaliteit van kinderen met orthopedische misvormingen en/of verwaarloosde
fracturen te verbeteren. In de meeste gevallen gaat het om correctie van O-benen, X-benen,
klompvoeten en andere ernstige afwijkingen binnen de orthopedie.
Ook ondersteunen we daarmee de ontwikkeling van artsen in het ziekenhuis in Serrekunda. De
Nederlandse artsen - die overigens hun werk vrijwillig doen – voeren niet uitsluitend de operaties
uit, maar dragen daar ook hun kennis en ervaring over aan de lokale artsen en verpleegkundigen.

2.

Sponsoring kinderen
Stichting Kinderhulp Gambia sponsort kinderen uit arme families doormiddel van het betalen
van schoolgeld/schoolmaterialen. Naast het betalen van schoolgeld ontvangt de familie 1 a 2
per jaar rijst en/of een levensmiddelenpakket. Af en toe kleding en wordt indien noodzakelijk
de doktersrekening betaald. Vanaf 5 jaar komt men 1 x in de 3 jaar in aanmerking voor een
fiets.
Wel is het altijd mogelijk dat er een noodzakelijke medische operatie of andere medische
hulp betaald wordt voor kinderen/ouders die niet onder het sponsorprogramma vallen
(noodhulp)

3.

Santo Su Nursery school
Sinds 2012 is stichting Kinderhulp Gambia actief betrokken bij de Santo Su Nursery school.
Aangaande het betalen van salarissen is de school inmiddels bijna geheel selfsupporting.
Samen met de school wordt gekeken naar nog meer mogelijkheden voor inkomsten. De
school heeft te maken gehad met een grote afname van het aantal leerlingen. Van 175 naar
130 leerlingen dit doordat erom de hoek een gratis school is. Voor de school is dit een bron
van inkomsten die daardoor weg valt. Waar mogelijk willen we de school helpen maar men
mag niet afhankelijk van ons worden.
Ook blijven we het tandenpoetsproject steunen.

Fondswerving
Per jaar bekijkt de stichting voor welke projecten ze actief fondsen gaan werven. Pas als een project is
afgerond komt de volgende in beeld.
Het actief zoeken naar donateurs zal gedaan worden door:

•

Benaderen van personen of bedrijven/instellingen via diverse media met tekst en uitleg over
het project.

•

Het organiseren van initiatieven rondom donatiewerving

•
•
•
•
•
•
•

Donaties door vrienden, familie en bekenden
Giften door bedrijven, scholen, kerken
Opbrengst van gedoneerde spullen en verkoop bijvoorbeeld Afrikaans artikelen op markten
Presentaties op scholen, services clubs,en…….
Speculaas Aktie
Oproep bij speciale acties via, sociale media.
Aanvragen subsidies

5.

Besteding en beheren geld

5.1

Beheer gelden

Alle donaties komen bij de stichting binnen per bank /kas.
Bij de ABN/Amro bank wordt elke bedrag 1 x per maand boven de 500 euro van de lopende
rekeningen doorgestort naar de spaarrekening. Pas als er geld voor projecten nodig is wordt het weer
overgeboekt naar de lopende rekening.
Inkomsten en uitgaven worden keurig bijgehouden,in het 2e kwartaal wordt een financieel overzicht
beschikbaar gesteld van het jaar daarvoor.

5.2

Afhandeling van de donatie en verantwoording

De nazorg aan donateurs heeft bij de stichting speciale aandacht, zodat de donateurs (langdurig) zich
aan de stichting binden. Bij de selectie van de diverse doelprojecten, beogen wij een goede mix te
maken van de te ondersteunen doelgroepen.
Bij donaties boven de € 100,- zal de stichting een bedank brief sturen en boven de € 50,--ontvangt de
donateur en kerst/bedankkaart.
Als tegenprestatie voor bedrijven of organisaties die de stichting steunen met geld of diensten, plaatst
de stichting (na toestemming ivm AGV regels) de naam op facebook.
Door middel van Facebook berichten (worden geïnteresseerde relaties op de hoogte gehouden van
alle ontwikkelingen rondom de stichting en (nieuwe) projecten.

5.3

Besteding van het vermogen

Stichting Kinderhulp Gambia zal haar vermogen conform de statutaire doestelling feitelijk te besteden
aan haar doelstellingen.

Het bestuur Kinderhulp Gambia

Ivonne Hulsebos – Janssen
Stichting Kinderhulp Gambia
Together we are strong
Pottenbakkersstraat 53
9646 AP Veendam
(+31) 0598-625356
(+31) 0622483703

