Blijf op de hoogte!
Nieuwsbrief Stichting Geef Gambia Toekomst
Graag brengen wij verslag uit van onze missie in Gambia in de periode november 2011 t/m
2012.

Bibliotheek annex studiecentrum opereert nu zelfstandig
Locatie: Bakau Oldtown
Ons eerste grote stichtingsproject is operationeel sinds januari 2007. Vanaf de eerste dag
werd de Bibliotheek / studiecentrum in Bakau Oldtown dagelijks druk bezocht.
Een van de doelstellingen van onze stichting is om alle opgezette projecten na verloop van
tijd zelfvoorzienend te laten functioneren, ons uit de leiding terug te trekken en de eigendom
ervan over te dragen. Onder onze leiding en dankzij onze financiële steun liep dit project 5
jaar goed. Wij stippelden het toekomstig beleid uit in samenspraak met de voorzitter van de
Bakau Ward Development Committee (BWDC). Zo hebben we de taak voorbereid die de
BWDC nu zelf moet gaan invullen. Conform contractuele afspraken droegen wij dit project op
1 januari 2012 over aan de BWDC van Bakau Oldtown.
Gelukkig hebben wij inmiddels kunnen constateren dat dit project sinds de overdracht op
dezelfde harmonieuze wijze functioneert als vóór 2012.

Aantal leerlingen op ons Trainingscentrum neemt toe dankzij donateurs
Locatie: Skills Training Centre ‘My Future’ in Bakau Newtown
Het aantal leerlingen op ons Skills Training Centre ‘My Future’ is toegenomen en bedraagt
nu 44 voor de IT-opleiding en 36 voor de Coupeuseopleiding. Dit komt mede doordat wij het
aantal 1-op-1 donateurs konden uitbreiden (zowel voor de IT- als voor de
Coupeuseopleiding).

Leerlingen IT opleiding bereiden zich voor op examen
Inmiddels heeft er weer een lichting van de IT-opleiding examen gedaan. Alle leerlingen
slaagden en ontvingen het Certificaat. Ze bereiden zich nu voor op het afsluitende examen.
Als zij hun examen met goed gevolg doen, ontvangen zij hun Einddiploma.
De Certificaten en Diploma’s zijn erkend door de National Trainings Authority of The Gambia.

Opknapbeurt Trainingscentrum
Ons Skills Training Centre ‘My Future’ dat in
2009 werd opgeleverd, was toe aan een grote
opknapbeurt.
Het
schoolgebouw,
de
bijgebouwen en de muur rond het schoolplein
moesten hoog nodig weer eens geschilderd
worden. Dit hebben wij in maart 2012 kunnen
realiseren dank zij steun van vele donateurs.
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Coupeuseopleiding uitgebreid
De coupeuseopleiding werd uitgebreid met een lerares. In juli 2012 deden de eerste
leerlingen van de 3 jarige Coupeuse opleiding examen. Vrijwel alle leerlingen hebben het
examen gehaald, waarna zij een erkend Diploma ontvingen.

Atelier/winkel project gaat niet door
Na uitgebreid intern overleg hebben wij besloten af te zien van een nieuw project: de bouw
van een atelier annex winkel.

Vijf teams van Amsterdam Dakar Challenge rijden voor Geef Gambia Toekomst
Aan de Amsterdam Dakar Challenge doen
teams mee met een auto die bij de start niet
meer waard is dan € 500. De afstand van
Amsterdam naar Dakar bedraagt ruim 7.000
km. De deelnemers proberen de finish te halen
en daarnaast zo veel mogelijk geld op te halen
voor een goed doel. Alle teams rijden na
aankomst in Dakar door naar Banjul, de
hoofdstad van Gambia, om hun auto daar te
laten veilen. De opbrengst van de veiling gaat
naar het door hen gekozen project in Gambia.
Al een aantal jaren rijdt er jaarlijks een team de
Amsterdam Dakar Challenge ten bate van het
Team Vijfde Wiel – Amsterdam Dakar Challenge
werk van onze stichting. Meestal is dat maar
één team. In 2012 reden maar liefst 5 teams voor onze stichting! De ontvangsten afkomstig
van die 5 teams en van hun sponsors bedroeg een aanzienlijk bedrag. Dat gaan wij
gebruiken voor de reconstructie en reorganisatie voor ons Skills Trainings Centre ‘My
Future’.

In de tussentijd hebben we in Nederland ook niet stilgezeten!...
Wervingfolders beschikbaar, wilt u er ook een ontvangen?
Dank zij de steun van het Amsterdamse bedrijf Genkgo, BeterBusiness Haarlem-IJmond en
Drukkerij Excelsior Haarlem hebben wij een Nederlandstalige (1.500 exemplaren) én een
Engelstalige (1.000 exemplaren) full colour wervingsfolder - voor ons kosteloos - kunnen
realiseren. De Nederlandstalige folder is in december jl. naar al onze donateurs gestuurd.
Als u een folder wilt ontvangen voor geïnteresseerde mensen om u heen, verzoeken wij u
die aan te vragen bij bestuur@geefgambiatoekomst.nl

Werving van nieuwe 1-op-1 donateurs en giften
De werving van nieuwe 1-op-1 donateurs blijft voor ons een voortdurend aandachtspunt.
Mede dank zij onze nieuwe wervingsfolders ging het met de werving van nieuwe 1-op-1
donateurs in de afgelopen periode voorspoedig. We ontvingen diverse aanmeldingen van
nieuwe 1-op-1 donateurs. De opvallendste was wel de Stichting Amandus die € 6.000
doneerde met als bestemming het lesgeld voor 10 leerlingen van onze IT opleiding én het
lesgeld van 10 leerlingen voor onze coupeuse opleiding, waarmee hun hele opleidingen is
betaald.

Ambities: moderniseren website
Uiteraard hebben wij weer de nodige ambities waarvan het moderniseren en actualiseren
van onze website een belangrijke is. Met behulp van de techniek van de nieuwe website
wordt het voor ons eenvoudig nieuwsbrieven of andere nieuwtjes op de website te plaatsen
en naar onze donateurs te verzenden.
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Uw steun blijft nodig!
Mede dank zij de steun van onze donateurs, van organisaties en bedrijven blijft het ons
mogelijk ons werk in Gambia voort te zetten: het aanbieden van vakopleidingen aan
kansarme Gambiaanse jongeren in ons Skills Training Centre ‘My Future’. Daardoor
verbetert hun kans op een goede toekomst aanzienlijk. Wij hopen dat wij ook in de toekomst
op uw steun mogen blijven rekenen. Daardoor kunnen wij lesmaterialen, onderhoudskosten
van ons schoolgebouw, computers, e.d. betalen.
Ons bankrekeningnummer is 15.28.49.386 t.n.v. Stichting Geef Gambia Toekomst.
Wij danken u hartelijk voor uw spontane steun!
Pieter en Henny Goedhart

Stichting Geef Gambia Toekomst - Postbus 710 2100 AS Heemstede
Tel. van mei t/m oktober: 023 – 524 76 47 en van november t/m april: 023 – 528 12 15
Rabobank 15.28.49.386 - E-mail: bestuur@geefgambiatoekomst.nl www.geefgambiatoekomst.nl
Kamer van Koophandel 34175991
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