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Nieuwsbrief Stichting Geef Gambia Toekomst
Ingrijpende ontwikkelingen in The Gambia
Met deze nieuwsbrief willen wij u als zeer gewaardeerde donateurs, sponsors en belangstellenden van Stichting Geef Gambia Toekomst informeren over de laatste ontwikkelingen in
The Gambia.
Sinds wij (Henny en Pieter) afgelopen november opnieuw voor een periode van een half jaar
naar Gambia zijn vertrokken om ons project - het Skills Training Centre My Future (STC) in
Bakau Newtown - van nabij te monitoren, hebben zich daar veel en ingrijpende ontwikkelingen
voorgedaan.
Tekortschieten directie
Allereerst constateerden wij tot onze grote teleurstelling, dat de in 2013 aangestelde directie
van het STC tijdens onze afwezigheid haar taken met betrekking tot het management van het
STC schromelijk heeft verwaarloosd. Zo bleek de financiële administratie van het STC, evenals
de leerlingenadministratie, een grote achterstand te hebben. Daarnaast had de directie, tegen
alle uitdrukkelijke afspraken in, niets gedaan aan de werving van nieuwe leerlingen. Een
activiteit die maand in, maand uit voortvarend ter hand moet worden genomen. Hierdoor is het
aantal leerlingen van het STC flink teruggelopen.
Toen voorts bleek, dat gelden van de stichting door de directie op een andere manier waren
besteed dan was afgesproken, hebben wij na overleg met alle bestuursleden het dramatische
besluit genomen de directie op non-actief te stellen en het STC tijdelijk te sluiten.
Noodzaak tot overdracht
Na deze en de eerder opgedane ervaringen heeft het bestuur besloten het STC niet op
dezelfde wijze voort te willen zetten. Adequaat handelen was nodig om tot een fundamentele
verandering te komen rond de aansturing van het STC. Wij zijn daarom voortvarend op zoek
gegaan naar een lokale organisatie in Gambia die het STC van onze stichting wilde overnemen
en onze vakopleidingen ten behoeve van kansarme Gambiaanse jongeren wilde voortzetten.
Daarvoor kwamen vier organisaties in aanmerking. Na verkennende besprekingen met deze
organisaties zijn wij tot overeenstemming gekomen voor overdracht van ons STC aan de
Jammeh Foundation for Peace.
Jammeh Foundation for Peace
De Jammeh Foundation for Peace (JFP) is een stichting met als doel bij te dragen aan de
ontwikkeling van de bevolking van het land op het gebied van landbouw, gezondheid en
gemeenschapsvorming. De stichting werkt aan verbetering van de levenskwaliteit van inwoners
van het land, zowel staatsburger als niet staatsburger. Zij is niet gebaseerd op politieke, raciale,
of godsdienstige grondslagen.
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Overdracht gerealiseerd
De overdracht van ons STC aan de JFP heeft intussen plaatsgevonden. De foto geeft een
beeld van de informatiebijeenkomst op ons STC
met de studenten. Op de foto naast Henny zit
Modou Manga van het JFP.
Wij werken er momenteel hard aan om
gezamenlijk met de JFP er voor te zorgen, dat op
1 april 2014 het STC weer opengaat voor het
geven van vakopleidingen ten behoeve van
kansarme Gambiaanse jongeren. Verder is
afgesproken dat wij als Stichting Geef Gambia
Toekomst doorgaan met het maandelijks betalen
van lesgeld voor die leerlingen waarvan ouders
en familie niet de middelen hebben om het
lesgeld te betalen. Op de concrete invulling hiervan komen we nog terug.
Overrompelend nieuws
Wij begrijpen heel goed dat het voorgaande nieuws u overrompeld heeft. Voor ons in het
bijzonder, maar zeker ook voor het gehele bestuur, zijn het buitengewoon emotionele en
enerverende maanden geweest. Wij hebben de overtuiging, dat wij naar beste eer en geweten
de juiste beslissingen hebben genomen en een stabiele organisatie als de JFP bereid hebben
gevonden om ons belangrijke werk voort te zetten.
We zijn daarnaast blij dat we tijdens de (voor)besprekingen en overdracht de nodige steun
hebben gekregen van lokale mensen uit Gambia en Nederland.
Uw steun blijft nodig
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen op uw steun om ook in de
toekomst de leerlingen van het Skills Training Centre My Future te blijven ondersteunen.
Als u nog vragen heeft, stuur deze dan naar ons e-mailadres bestuur@geefgambiatoekomst.nl
Wij danken u hartelijk voor de steun en het vertrouwen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Geef Gambia Toekomst,

Henny en Pieter Goedhart
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