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Nieuwsbrief Stichting Geef Gambia Toekomst
Aan alle zeer gewaardeerde donateurs, sponsors en sympathisanten van de
STICHTING GEEF GAMBIA TOEKOMST
Koninklijke onderscheidingen
Al vele jaren zet onze stichting zich in om kansarme jongeren in Gambia een betere toekomst te
geven. Dat kon alleen dankzij de drijvende kracht en tomeloze inzet van Henny en Pieter
Goedhart die zich jarenlang hebben ingezet voor
deze jongeren. Wij zijn dan ook erg blij dat zij
beiden vlak voor Koningsdag, uit handen van de
burgemeester van Zandvoort, een welverdiende
onderscheiding kregen: Ridder in de orde van
Oranje-Nassau.
Op de website van de gemeente stond daarover
vermeld dat 'de heer en mevrouw Goedhart sinds
1996 werkzaam zijn in Gambia en in 2002 de
stichting hebben opgericht' en zich sindsdien 'meer
dan fulltime hebben ingezet voor de kansarme
Bron: De Zandvoortse Courant
bevolking in Gambia'.
Ook u deelt natuurlijk in die feestvreugde want dit alles kon en kan alleen dankzij uw hulp en
zeer gewaardeerde giften om de projecten in de afgelopen jaren mogelijk te maken.
Terugblik
Via onze website www.geefgambiatoekomst.nl en de periodieke Nieuwsbrieven hebben wij u
geregeld op de hoogte gehouden over deze ontwikkelingen. Zo hebben wij u verteld hoe wij in
2007 de zeer succesvolle bibliotheek annex
studiecentrum in Bakau Oldtown hebben gerealiseerd
en dat wij er in zijn geslaagd om tussen 2007 en 2009
het Skills Training Centre My Future in Bakau
Newtown te bouwen.
Inmiddels heeft het Skills Training Centre in de
afgelopen jaren een goede naam opgebouwd en
hebben de nodige leerlingen een opleiding gevolgd.
Het overgrote deel heeft het Skills Training Centre
met een diploma of certificaat verlaten.
Blik vooruit
Onze stichting kijkt natuurlijk ook verder vooruit en probeert vragen te beantwoorden als: Hoe
moeten we verder? Hoe ontwikkelt Gambia zich? Welke toekomst heeft het Skills Training
Centre? Hoe lang houden Henny en Pieter hun zware taken onder vaak moeilijke
omstandigheden nog vol? Per slot van rekening gaan de jaren ook meetellen.
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Met een vooruitziende blik is in 2007 afgesproken, dat onze stichting gedurende tien jaar
ondersteuning geeft om het Skills Training Centre succesvol te laten opereren, zowel in
menskracht als in financiële zin. Na deze tien jaar (in 2017 dus) moet het Skills Training Centre
op eigen kracht verder onder leiding en inspiratie van de Kanifing Municipal Council (KMC) en
de Bakau Newtown Ward Development Committee (BNWDC). Zij zijn de aangewezen
overheidsinstanties die in Gambia de verantwoordelijkheid voor het Skills Training Centre
moeten gaan overnemen. Henny en Pieter zijn al een flinke tijd bezig om de Gambianen hierin
te begeleiden en voor te bereiden op deze overname. De stichting gaat er vanuit dat de
organisatie in Gambia op tijd klaar is met alle te treffen voorbereidingen.
Verandering – een stukje afbouw
Voor onze stichting betekent dit ook een verandering. Onze
doelstelling wordt drastisch gewijzigd. Zo zamelden we voorheen,
naast uw financiële bijdrage, ook goederen in die broodnodig waren
voor de projecten in Gambia. Met containers werden deze
verscheept. Nu de school er prima bij ligt en de overdracht er aan zit
te komen gaan wij stoppen met deze activiteit. Dit sluit naadloos aan
bij de wil van Henny en Pieter om zich op zeer korte termijn volledig
terug te trekken uit de dagelijkse leiding van het Skills Training
Centre. Dit temeer om het verantwoordelijkheidsgevoel (of noem het
plichtsbesef) van de Gambianen te vergroten.
Donateur- en Sponsorschap
Door het eerder getoonde behoudende beleid staan wij er financieel
goed voor. Het belangrijkste doel van de stichting is het onderwijs
aan de leerlingen te steunen. We blijven dit doen door het lesgeld
van leerlingen te betalen van uw giften en donaties. Het is echter de
bedoeling dat de verantwoordelijke instanties in Gambia uiteindelijk zelf gaan zorgen voor het
aantrekken van nieuwe leerlingen en het onderhoud van het Skills Training Centre. Dat kost tijd.
Voor de komende jaren heeft onze stichting voldoende reserves opgebouwd om het lesgeld
voor de meest kansarme jongeren gedurende de aankomende jaren te blijven betalen.
Om die reden vragen wij u uw giften en donaties aan onze
stichting vanaf heden stop te zetten.
Omdat onze stichting heel transparant werkt en openheid betracht naar al onze donateurs en
sponsors willen we u bij dezen van de gewijzigde doelstelling op de hoogte brengen.
Wij doen dit tegelijk met u te bedanken voor uw jarenlange trouwe steun ten behoeve van de
kansarme Gambiaanse jongeren. We zijn er absoluut van overtuigd, dat we dit zeker ook doen
namens de leerlingen die tot nu toe met succes de opleiding hebben gevolgd of dat nog zullen
gaan doen.
Als u nog vragen heeft of behoefte heeft aan een verdere toelichting, schroom niet om contact
te zoeken met het bestuur of met Henny en Pieter. Wij zullen al uw vragen beantwoorden.
Met een vriendelijke en warme groet,
Bestuur Stichting Geef Gambia Toekomst
Reacties: bestuur@geefgambiatoekomst.nl
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