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Beleidsnota 2014 – 2017

Inleiding
De Stichting Geef Gambia Toekomst is in 2002 opgericht door het Heemsteedse echtpaar
Henny en Pieter Goedhart. Zij zijn al vanaf 1996 betrokken bij verschillende ontwikkelingsprojecten in Gambia op het gebied van irrigatie en gezondheidszorg en zagen door hun
ervaringen ter plaatse de noodzaak iets te doen aan het grote tekort aan vakopleidingen
voor kansarme Gambiaanse jongeren.

Onze doelstelling
De doelstelling van de stichting is het op kleine schaal invullen van het nijpende tekort aan
opleidingskansen dat in Gambia bestaat voor kansarme(re) jongeren. In het bijzonder geldt
dit voor vakopleidingen na het basisonderwijs omdat juist vakopleidingen minder
toegankelijk zijn voor kansarme Gambiaanse jongeren. Vakonderwijs wordt veelal verzorgd
door niet-publieke instellingen, waarbij de lesgelden voor de meeste Gambianen te hoog zijn
om hun kinderen daarvan te kunnen laten profiteren.

Onze missie
De missie van de stichting is het verbeteren van de ontwikkeling van kansarme Gambiaanse
jongeren door onderwijsmogelijkheden aan te bieden aan kinderen die hun ‘secondary
school’ met succes hebben doorlopen, maar waarvan de ouders en familie geen geld
hebben om een vervolgopleiding te betalen.

Invulling van onze missie
Onze stichting geeft invulling aan onze doelstelling door het opzetten van educatieve centra
ten behoeve van kansarme Gambiaanse jongeren.
Het eerste grote project - dat begin 2007 werd afgerond - was een bibliotheek annex
studiecentrum in Bakau Oldtown. Aan de lange leestafels, waar plaats is voor 30 jongeren,
wordt dagelijks hard gestudeerd en soms is het zelfs ‘vechten’ om een plaatsje. De jonge
mensen, die hun land moeten opbouwen, kunnen zich verdiepen in veel informatieve
boeken op allerlei gebied zoals (semi) wetenschappelijke literatuur, maar ook de detectives
en de romans mogen natuurlijk niet ontbreken. De bibliotheek heeft 7.000 boeken op de
planken.
Gesteund door het grote succes van dit project wilden onze oprichters Henny en Pieter
Goedhart het opleidingsinitiatief uitbreiden en professionaliseren. Uit dit idee is het tweede
grote project in april 2009 gereed gekomen: het Skills Training Centre My Future in Bakau
Newtown dat plaats biedt aan ongeveer 80 leerlingen.
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Hier worden de volgende opleidingen aangeboden: coupeuse opleiding, aangevuld met de
vakken ondernemerschap en ICT, ICT Business Administration, Hotel & Tourism, Electrical
Installation en een secretaresseopleiding.
Het feit dat de lokale overheid van Bakau Newtown grond beschikbaar stelde aan de
stichting geeft aan dat het plan lokaal gesteund en ondersteund wordt. Het unieke van de
aanpak van onze stichting is dat we onze projecten samen met de lokale gemeenschap
opzetten. Op deze manier proberen wij tevens onze doelstelling van zelfvoorzienende
initiatieven te realiseren. Door draagvlak te creëren binnen de gemeenschap is het streven
dat de gemeenschap uiteindelijk ‘eigenaar’ wordt van het initiatief. Hierbij is het de bedoeling
dat de lopende kosten van de projecten uit de lesgelden of lidmaatschapsgelden opgebracht
worden. Deze kosten zullen op maximaal 1/3 van de commerciële kosten in Gambia liggen.
Het inbouwen van een financiële bijdrage ziet de stichting als een belangrijk middel om het
genoemde draagvlak daadwerkelijk te realiseren.

Planning voor de periode 2014-2017
Volgens planning wordt eigendom, exploitatie en management van het Skills Training Centre
My Future in Bakau Newtown in 2017 overgedragen aan de lokale overheid.

Organisatie
Onze Stichting heeft een onbezoldigd bestuur bestaande uit:
 mevrouw H.C.L. (Henny) Goedhart-Verkouteren, voorzitter
 de heer mr. R.J.L.M. (Rembrandt) Heerkens Thijssen, vicevoorzitter & fondsenwerver
 de heer P.J. (Peter) Grajer, secretaris
 de heer A.T.J. (Ton) Witteman, penningmeester
 de heer P.S. (Pieter) Goedhart, beeldmateriaal en creatieve uitingen.
Henny en Pieter Goedhart, de oprichters en bestuursleden van onze Stichting, verblijven
jaarlijks van november tot mei in Gambia om onze projecten ter plaatse te monitoren.
Ons Skills Training Centre My Future wordt bestuurd door een samengesteld bestuur van
Stichting Geef Gambia Toekomst en de ontwikkelingstak van de lokale overheid.
Tijdens het verblijf van Henny en Pieter Goedhart in Nederland (van mei tot en met oktober)
wordt de school bestuurd door lokale medewerkers. De Stichting Geef Gambia Toekomst
financiert grote uitgaven zoals onderhoudskosten van ons schoolgebouw, computers,
naaimachines en generator, aanschaf van lesmaterialen en dergelijke. Het bestuur van de
school moet zorgen voor een sluitende exploitatie.

Inkomsten
Momenteel heeft de Stichting een aantal vaste donateurs die met hun jaarlijkse gift van
€ 120,- het lesgeld van een leerling betalen. Daarnaast ontvangen wij onregelmatig
eenmalige giften van particulieren, veelal in verband met een (huwelijks)jubileum of een
verjaardag. Hiermee worden onze vaste kosten gefinancierd.
Niet altijd worden onze subsidieaanvragen (volledig) gehonoreerd. Daarom blijven wij
daarnaast afhankelijk van giften van particulieren, het bedrijfsleven en organisaties.
Op ons verzoek ontvangen wij ook wel giften in natura zoals computers, naaimachines en
schoolmeubilair afkomstig van het bedrijfsleven.
Het totaal van onze inkomsten in 2012 bedroeg: € 28.773
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Uitgaven
De uitgaven van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit periodiek terugkerende onderhoudsen reparatiekosten van ons schoolgebouw in Gambia en de exploitatie daarvan. En verder
natuurlijk onderhoudskosten van onze computers, naaimachines en onze generator.
Kosten van bestuursleden of vrijwilligers worden nooit door onze stichting vergoed.
Het totaal van de uitgaven in 2012 bedroeg: € 11.090.

Communicatie
De communicatiemiddelen van de Stichting zijn:
 onze website www.geefgambiatoekomst.nl
 onze periodieke digitale Nieuwsbrief
 onze Nederlandstalige en Engelstalige wervingsfolders
 een jaarlijkse bijeenkomst voor onze donateurs, sponsors en belangstellenden, waarbij
de voortgang van onze projecten wordt toegelicht.

Fondsenwerving
Fondsenwerving is voor onze stichting onontbeerlijk om onze projecten in Gambia gaande te
houden. De fondsenwerving is vooral bestemd voor:
 lesgeld van leerlingen van ons Skills Training Centre My Future, waarvan de ouders en
familie niet de middelen hebben om het lesgeld te betalen:
o Onze coupeuseopleiding: ‘Sewing & Design’: de 3-jarige opleiding met 36 leerlingen;
lesgeld: € 10, - per leerling per maand, in totaal € 120, - per jaar
o Onze IT-opleiding: 6-maandsopleiding met 44 leerlingen; lesgeld: € 20, - per leerling
per maand, in totaal € 120, - per halfjaar
 diverse kosten, zoals salarissen docenten, onderhoud aan de gebouwen, onderhoud aan
lesmateriaal (bijv. computers), aanschaf diverse materialen ter ondersteuning bij het
onderwijs
 gangbare kosten van de stichting
 secretariaatskosten
 onderhoud website
 drukwerkkosten.

Methoden
Bij de werving van fondsen maken wij gebruik van diverse methoden.
 Via netwerken en lokale huis-aan-huis bladen: werving van sponsors voor lesgeld
 Via lokale / regionale serviceclubs: werving van sponsors voor lesgeld
 Eenmalige giften: De stichting ontvangt onregelmatig eenmalige giften van particulieren
veelal in verband met een (huwelijks)jubileum of een verjaardag. Hiermee worden
regelmatig terugkerende kosten betreffende de exploitatie van onze projecten
gefinancierd.
 Aanvragen bij subsidie verlenende organisaties zoals Stichting Wilde Ganzen/IKON,
Stichting Window to the World en Amsterdam Dakar Challenge. Deze organisaties zullen
als regel uitsluitend een bijdrage geven aan de totstandkoming van een nieuw project;
niet aan de exploitatiekosten van een lopend project.
Naast werving van de onontbeerlijke geldelijke middelen proberen wij ook giften in natura te
werven, voor de inrichting van onze projecten zoals (school)meubilair, computers en
naaimachines.
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Daarnaast steken wij ook in op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de
Millenniumdoelen van de Verenigde Naties, en wel op doel 2: Onderwijs toegankelijk voor
alle kinderen in de wereld. Dat doen wij door deelname aan de ‘Beursvloer Haarlem’. Wij
vragen daar aan de deelnemende bedrijven ons in natura te ondersteunen met:
 complete computersets
 laptops
 elektrische naaimachines
 zonnepanelen
 een generator minimaal 12,5 KVA
 opslagruimte voor naaimachines en dergelijke, bij voorkeur in Zandvoort

Telefoonnummers en e-mailadressen
Van mei t/m oktober: Henny en Pieter Goedhart, tel. 023 – 5247647
e-mail: bestuur@geefgambiatoekomst.nl
Van november t/m april: mr. Rembrandt Heerkens Thijssen, tel. 023 – 5293174
e-mail: rjlm.heerkens.thijssen@planet.nl

Postadres
Stichting Geef Gambia Toekomst
Postbus 710
2100 AS Heemstede

Website
www.geefgambiatoekomst.nl

Overige gegevens
Rabobank NL90 RABO 0152 8493 86
Kamer van Koophandel 34175991
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met fiscaalnummer 8150.07.334
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