Nieuwsbrief Stichting Geef Gambia Toekomst
Graag brengen wij verslag uit van onze missie in The Gambia in de periode november 2012 tot
en met november 2013
Amsterdam Dakar Challenge
Wij waren nog maar net twee weken in Gambia, toen eind november twee teams van de
Amsterdam Dakar Challenge in Gambia aankwamen: ‘De Roestrijders’ en ‘Het vijfde wiel’. De
opbrengst van de veiling van de twee auto’s is aan onze stichting
geschonken. Daarnaast hadden deze teams geweldig hun best
gedaan om donaties te werven voor onze stichting. Toen Henny
een symbolische cheque aangeboden kreeg van ‘Het vijfde wiel’
begon zij spontaan van blijdschap te huilen. Er was door het
team namelijk een geweldig bedrag aan sponsorgeld binnengehaald.
Daarbovenop ontvingen wij ook van het team ‘De Roestrijders’ nog een geweldig bedrag. Dat
was echt een opsteker. Zo zou er genoeg geld zijn om het atelier annex winkel te kunnen
bouwen. Anderzijds willen wij het geld op verantwoorde wijze uitgeven, waarvoor het goede
moment (nog) niet was gekomen. Eerst moest er nieuw management komen voor ons Skills
Training Center My Future.
Begin maart 2013
waren wij opnieuw
heel erg blij, dat twee
teams ervoor gekozen
hadden om voor onze
stichting te rijden. Zo
konden we de teams
‘Le4’ en ‘Rije Rije’ in
Gambia verwelkomen.
Ook de opbrengst van deze beide auto’s werd aan onze stichting geschonken. De opbrengst op
de veiling was hoger dan onze en hun verwachting.
Skills Training Centre My Future
In juli 2012 behaalde de eerste groep van de driejarige coupeuse opleiding hun diploma.
Daarnaast zijn er in september 2012 tien nieuwe leerlingen begonnen met hun eerste jaar. Alle
leerlingen hebben een Nederlandse sponsor die het schoolgeld betaalt via onze stichting.
Ook bij de ICT opleiding zaten 20 leerlingen met een sponsorschap voor het schoolgeld vanuit
Nederland. Geweldig dat wij deze 35 kansarme jongeren
een kans kunnen geven op vervolgonderwijs!
Zoals bijna vanzelfsprekend na onze afwezigheid, was
het nodig een paar knelpunten op te lossen. De ICT
leraar die twee jaar verbonden was aan My Future bleek
vertrokken te zijn. Gelukkig vonden wij snel een andere
leraar die zeer serieus met zijn vak bezig is en nog beter
in het lesgeven is dan zijn voorganger. Een leuk detail is
dat deze nieuwe leraar één van onze studenten van het
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eerste uur was. Vier jaar geleden volgde hij in My Future de ICT opleiding. Intussen is hij een
door de National Trainings Authority The Gambia gecertificeerde leraar.
Wij constateerden daarnaast dat Mr. Jallow, de directeur van ons Skills Training Centre na twee
jaar niet veel energie meer stak in My Future. Zijn gezondheid die niet in orde is, zal daar mee
te maken hebben, plus zijn interesse om Counselor (gemeenteraadslid) te worden. Er moest
snel een oplossing gevonden worden, maar die was in december nog niet voorhanden.

Nieuwjaar! Nieuwe mogelijkheden in 2013!
Nieuw management
Aangezien wij niet zo blij waren met de ontwikkelingen op ons Skills Training Centre en er te
weinig ondersteuning was van de lokale gemeente, besloten wij opnieuw onze eigen koers te
varen. Dat betekende een reorganisatie met ander
management dat in staat moest zijn de school uit te
breiden met meer opleidingen. In januari ontmoetten wij
de heren Ahlagy Jawo en Paul Gomez, beiden zo rond de
35 jaar en gedreven Gambianen met liefde voor het
onderwijsvak. Zij hadden allebei ervaring als Adjunct
Directeur van een Skills Training Centre, goede ideeën en
ook de know how om die uit te voeren.
Na vervulling van de nodige formaliteiten traden Jawo en
Gomez per 1 maart in dienst. Na hard werken is de
reorganisatie voordat wij eind april naar Nederland
vertrokken afgerond. Ons Skills Training Centre bruist weer van positieve energie
Coupeuse opleiding uitgebreid met meer leervakken
Het nieuwe management was in staat de leerlingen beter te motiveren. Hierdoor werd de
driejarige Coupeuse opleiding uitgebreid met de leervakken ondernemerschap en computerles.
Verder gaan de derdejaars leerlingen drie maanden stage lopen bij bedrijven, voordat zij
examen doen.
Meer opleidingen op ons Skills Training Centre My Future
Het totale aanbod van opleidingen van ons Skills Training Centre is uitgebreid met ICT
Business Administration, Hotel & Tourism, Electrical Installation en een Secretaresseopleiding.
De totale sfeer op school voelt zeer goed, zowel bij de gedeeltelijk vernieuwde staf als bij de
leerlingen.
ICT opleiding
Twintig leerlingen van de ICT opleiding hebben in maart
met goed gevolg examen gedaan. Zes van de leerlingen
gaan door voor het ‘diploma level’. Een nieuwe groep van
elf leerlingen startte voor het ‘certificate level’ en tevens
ging de secretaresseopleiding van start. Bijna allemaal
met sponsoring van schoolgeld mogelijk gemaakt door
onze één op één donateurs van de Stichting Geef
Gambia Toekomst.
De computers van het Skills Training Centre hebben allemaal een noodzakelijke
onderhoudsbeurt gehad en kregen een update naar Office 2007. Tien computers kunnen op het
internet aangesloten worden en de overige vijftien computers worden maandelijks aangesloten
op het eigen netwerk waardoor zij een virus controle en antivirus update krijgen. Het was ons
namelijk gebleken dat bijna alle computers volop met virussen besmet waren. Onze vaste
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technicus Lamin Jawara heeft dit gelukkig kunnen verhelpen. De studenten zijn erg blij dat de
computers nu weer sneller werken, niet naar de Nederlandse maatstaf, maar daar moet je hier
mee leren leven.
Kleine verbouwing voor extra klaslokaal
Na de ICT examens hebben wij in de
voorjaarsvakantie van ons Skills Training Centre een
extra lokaal gecreëerd door een scheidingswand te
plaatsen in het (grote) coupeuseleslokaal, overigens
wel met een verbindingsdeur. Deze kleine
verbouwing was noodzakelijk geworden door de
uitbreiding van het lessenpakket.

Bijstand door Patrick en Eva
“Toeval bestaat niet” wordt er wel eens gezegd. Wij hebben het tegendeel meegemaakt. Wij
zitten op een avond in een eethuisje bij ons om de hoek. Daar ontmoetten wij bij toeval een
Engelsman Patrick die Coach/Consultant is bij VSO, een hele grote niet-gouvernementele
organisatie (NGO) die wereldwijd werkt. Hij was daar met zijn vriendin Eva die net
gepensioneerd is als auditor van een hele grote Duitse NGO. Uit deze ontmoeting is er intussen
een leuke vriendschap ontstaan. Patrick en Eva hebben
ons aangeboden ons bij te staan in ongebruikelijke
situaties. Een fantastisch aanbod dat twee zulke
ervaren mensen aanbieden om ons gratis bij te staan!
Patrick werkt al bijna 40 jaar in Afrikaanse landen en
Eva 10 jaar. Volgens Patrick en Eva is Gambia het
meest moeilijke Afrikaanse land om projecten te laten
slagen, helemaal de regio waar wij met onze projecten
zitten. Hoe hebben wij het zo kunnen uitkiezen?
Patrick en Eva hebben ons bijgestaan bij het maken van
de arbeidscontracten met de heren Ahlagy Jawo en
Paul Gomez. Daarnaast hebben Patrick en Eva ons ook bijgestaan bij de beëindiging van het
arbeidscontract met Mr. Jallow, de voormalige directeur van ons Skills Training Centre. Dank zij
hun waardevolle adviezen en begeleiding bij de gesprekken is alles soepel en tot tevredenheid
van allen verlopen.
Vol goede verwachtingen ten aanzien van het nieuwe management vertrokken wij 23 april voor
zes maanden weer naar Nederland.
Heemsteedse Voorjaarsmarkt
Voor de Heemsteedse Voorjaarsmarkt die op zondag 26 mei gehouden werd, had Jasper de
Zwart, trotse eigenaar van Verfhandel Ree op de Binnenweg in Heemstede, ons een gratis
plaatsje aangeboden op het terrein voor zijn winkel.
Vrijwel de hele dag werden we ondersteund door
optredens van de Gambiaanse band Djobuga. Zij spelen
typisch Gambiaanse muziek op de djembé en hadden
versterking van Gambiaanse danseressen. Op de markt
hebben we loten verkocht waarmee mooie prijzen waren
te verdienen. Jasper had zich buitengewoon ingespannen
om prijzen voor de loterij in te zamelen bij de
Heemsteedse middenstand en de kosten van muziek en
danseressen te laten sponsoren. De loten werden
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kosteloos en zeer kleurrijk gedrukt door B&B Print & Office uit Heemstede. Onze vrijwilligers
Han en Margje Verniers (helemaal uit Arnhem!!!) hielpen ons bij de verkoop van de loten.
Tevens waren er Gambiaanse hapjes te verkrijgen.
De deelname aan de markt was voor het Haarlems Dagblad én voor De Heemsteder aanleiding
een groot artikel te plaatsen over ons werk in Gambia. Verder kregen wij naar aanleiding van de
markt naaimachines en een overlockmachine aangeboden. Al deze machines werden gratis
gereviseerd door de Firma Uitendaal in Haarlem. Dat doen zij al jaren kosteloos voor ons!
Zoals verwacht, trok onze stand veel belangstelling. Helaas viel de verkoop van de loten en
daardoor de opbrengst tegen.
Gezien alle aandacht op de dag zelf en de grote publiciteit in de lokale én de regionale media,
kunnen we tóch met een goed gevoel op onze deelname aan de Voorjaarsmarkt terugkijken!
Nóg een bijzondere geste…
Bram Broekema, één van de teamleden van De Roestrijders die in november 2012 de
Amsterdam Dakar Challenge reed ten bate van Geef Gambia Toekomst, schonk ons 25
geprogrammeerde harde schijven (harddisks) en het nodige geheugen voor onze verouderde
computers op ons Skills Training Centre. Heel hartelijk bedankt voor deze bijzondere geste!
Onze geheel vernieuwde website
Een relatie van ons, het bedrijf Genkgo in Amsterdam, heeft
belangeloos een compleet nieuwe website voor ons
gebouwd! Op 5 december jl. vond de lancering van onze
nieuwe website www.geefgambiatoekomst.nl plaats. De
naam van de website is gewoon hetzelfde gebleven, maar
de inhoud is echter geheel vernieuwd. Daarmee realiseren
wij een lang gekoesterde wens om over een meer eigentijdse
en aantrekkelijk vormgegeven website te beschikken. Voor
ons wordt het mogelijk de website sneller en makkelijker aan
te passen, waarmee we de actualiteit en aantrekkelijkheid
verder willen verhogen. Er volgen zeker nog nieuwe
aanpassingen aan de website maar daarover vindt u telkens
meer op www.geefgambiatoekomst.nl.
Behalve dat wij aan Genkgo veel dank zijn verschuldigd, willen wij ook Han Verniers heel
hartelijk bedanken. Hij heeft ons als IT professional bijgestaan in de rol van coördinator en
websitebeheerder bij de overgang van de oude naar de nieuwe website. Vanaf nu blijft hij ons
ondersteunen als websitebeheerder, alles geheel op vrijwillige basis!
Eerste impressie Henny & Pieter
Hoewel Henny en Pieter nog maar net vertrokken zijn naar Gambia hebben zij ons een eerste
impressie gestuurd van de eerste weken. Zo kwamen zij in het vliegtuig naar Gambia in
gesprek met een Nederlander die ervaring had met het repareren van naaimachines. Hij bood
aan om alle machines van het Skills Training Centre My Future na te kijken en te repareren.
Een klusje dat enkele weken in beslag neemt. We zijn hem erg dankbaar dat hij dat wil doen
voor onze Stichting.
De temperatuur is erg hoog. Zelfs de Gambianen klagen over de warmte.
De ICT cursus was in oktober afgerond en er wordt gestart met de nieuwe opleiding. Er is nog
plek voor nieuwe cursisten.
De coupeuseopleiding mag zich verheugen op een groot aantal nieuwe cursisten.
Tot zover de eerste berichten uit Gambia.
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Uw steun blijft nodig!
Mede dank zij de steun van onze donateurs, bedrijven en organisaties blijft het ons mogelijk het
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 en
dergelijke betalen.
Nieuwe regels Belastingdienst
Zoals u weet, is onze stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan onze stichting
aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. Wist u overigens al dat de
regels van de Belastingdienst per 1 januari 2014 worden aangepast? U kunt
namelijk vanaf 2014 periodieke giften doen met een onderhandse akte van
schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). U hoeft – in
tegenstelling tot de eerdere regels - de gift niet meer vast te leggen in een
notariële akte om voor aftrek in aanmerking te komen.
Lees meer over de aftrekbaarheid van giften op de site van de Belastingdienst.
Ons bankrekeningnummer is NL90 RABO 0152 8493 86 t.n.v. Stichting Geef Gambia Toekomst.

Pieter en Henny Goedhart

Wij danken u hartelijk voor uw spontane steun!
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