Jaarverslag 2021 en beleidsplan
Beleidsplan Samen voor Gambia
Het werk van Stichting Samen voor Gambia
De bestuursleden van Stichting Samen voor Gambia hierna te noemen SSvG)
zetten hun tijd, energie en mogelijkheden, volledig vrijwillig, in om een verschil
te maken voor de bevolking van Gambia. Hiertoe start SSvG projecten op in
Gambia. De projecten ontstaan vanuit een dialoog met de betrokkenen in
Gambia. Op dit moment concentreren de activiteiten van SSvG zich op het dorp
Pinai, Central River Region, Gambia.
Het eerste project was het bouwen en opstarten van een Medische Post. In 2012
is de Medische Post opgeleverd. Hierna heeft SSvG verschillende projecten
uitgevoerd in aanvulling op de Medische Post, zoals het bouwen van een
wachtruimte, het plaatsen van zonnepanelen en het aansluiten van de Medische
Post op het bestaande waterleidingnetwerk. Het doel is om in de toekomst de
Medische Post zelfvoorzienend te laten zijn door het opzetten van projecten
welke de economische situatie van Pinai structureel verbeteren.
Aangezien kwaliteit en duurzaamheid van onze projecten voorop staat, wil SSvG
geen tijdsdruk op de overgang naar zelfvoorziening zetten. In 2016 heeft SSvG
de medische post in Nana Bah, CRA, volledig herbouwd en ingericht en voorzien
van zonnepanelen en een aansluiting op het waternet. In 2019 heeft SSvG
besloten de medische post in Njau, Upper River, CRA te renoveren. In
samenwerking met de overheid zijn de plannen uitgewerkt. In 2020 heeft de
overheid een deel van de renovatie voor haar rekening genomen. In 2020 is de
nieuwe bevallingskliniek herbouwd. Er is elektra en stromend water aangelegd.
Wijze van geld werven
Stichting Samen voor Gambia werft op verschillende wijze geld. De Club van 50
en Club van 100 bestaan uit vaste donateurs welke jaarlijks een bedrag
overmaken. Daarnaast zoekt SSvG de samenwerking met verschillende
organisaties, kerken en verenigingen om geld in te zamelen.
Tevens organiseert SSvG zelf activiteiten waarmee geld wordt opgehaald.
Beheer van het vermogen
Het vermogen dat SSvG heeft, wordt in eerste instantie door de
penningmeester, in tweede instantie door het voltallige bestuur, beheerd.
Uitgangspunt hierbij is dat een laag risico belangrijker is dan een hoog
rendement.
Besteding van Vermogen
Het vermogen van SSvG wordt in grote mate besteedt aan de projecten in
Gambia en kleine mate het bekostigen van lokale fondsenwervingsactiviteiten.
Geen van de bestuursleden of andere betrokkenen in Nederland krijgt een
vergoeding voor de ingezette uren.
Voor een volledig overzicht van alle inkomsten en uitgaven verwijzen wij u naar
de jaarlijkse Financiële Verantwoording.

Financieel overzicht over 2021

Toelichting 2021
Het bestuur bestond in 2021 uit Janita Scheper (secretaris), Winette Schaper
(penningmeester), Marry Bakker (algemeen lid), Gerard Leffers (algemeen lid)
en Martin Jutstra (voorzitter). Er zijn geen wijzigingen geweest.
Er is in 2021 is er weer beperkt vergaderd in verband met de
coronabeperkingen. Er is onderling wel intensief contact geweest via de app. Er
hebben enkele teams-bijeenkomsten plaats gevonden.
In december 2021 is er een bezoek gebracht aan Gambia door drie
bestuursleden, Marry, Winette en Martin. De bevallingskliniek is Njau is volledig
vernieuwd. Het grootste deel van deze vernieuwing is zoals afgesproken betaald
door de overheid. Er is overleg geweest met de Minister van volksgezondheid Dr.
Ahmadou Lamin Samateh over een nieuw project. Het team heeft diverse
mogelijke projecten bezocht en heeft een keus gemaakt om een nieuwe
bevallings-kliniek in Kerr Njugary te bouwen. Daarnaast wordt een lokaal project
van Njau ondersteund. Het dorp verbouwd hier zelf heel veel groente, echter het
terrein is niet omheind. Deze omheining gaat SSvG ondersteunen.
Er is ook een bezoek gebracht aan Riders4Healt en het Kanifing Hospital in
Serekunda. Voorzitter Martin gaat met 5 mannen onder de financiële vlag van de
stichting een project (tour du gambia) opzetten. De kinderafdeling in Serkunda
krijgt een compleet nieuwe medische apparatuur en er worden 3 ambulances
overhandigd. Het project vindt in november 2022 plaats. Iedere vergadering zal
dit punt geagendeerd worden en doet Martin verslag van de voortgang van dit
project. Het bestuur is akkoord dat dit project onder de financiële vlag van de
Stichting plaats vindt mits Martin hier verslag van doet en alle financiële stromen
inzichtelijk zijn voor het bestuur en ook door het bestuur gecontroleerd worden.

In Pinai worden de salariskosten betaald door SSvG van de medewerkers op de
post met uitzondering van het medische personeel. Het medische personeel
wordt door de overheid betaald.
Er zijn diverse dozen met hulpgoederen, medische materiaal verstuurd. Ook is er
veel ingezameld door een kerk. Dit is ook verstuurd.
Er is 1 nieuwbrief uitgestuurd en via social media is er regelmatig een update
geplaatst.
De nieuwe site is opgeleverd.

Jaarverslag 2020 en beleidsplan
Beleidsplan Samen voor Gambia
Het werk van Stichting Samen voor Gambia
De bestuursleden van Stichting Samen voor Gambia hierna te noemen SSvG)
zetten hun tijd, energie en mogelijkheden, volledig vrijwillig, in om een verschil
te maken voor de bevolking van Gambia. Hiertoe start SSvG projecten op in
Gambia. De projecten ontstaan vanuit een dialoog met de betrokkenen in
Gambia. Op dit moment concentreren de activiteiten van SSvG zich op het dorp
Pinai, Central River Region, Gambia.
Het eerste project was het bouwen en opstarten van een Medische Post. In 2012
is de Medische Post opgeleverd. Hierna heeft SSvG verschillende projecten
uitgevoerd in aanvulling op de Medische Post, zoals het bouwen van een
wachtruimte, het plaatsen van zonnepanelen en het aansluiten van de Medische
Post op het bestaande waterleidingnetwerk. Het doel is om in de toekomst de
Medische Post zelfvoorzienend te laten zijn door het opzetten van projecten
welke de economische situatie van Pinai structureel verbeteren.
Aangezien kwaliteit en duurzaamheid van onze projecten voorop staat, wil SSvG
geen tijdsdruk op de overgang naar zelfvoorziening zetten. In 2016 heeft SSvG
de medische post in Nana Bah, CRA, volledig herbouwd en ingericht en voorzien
van zonnepanelen en een aansluiting op het waternet. In 2019 heeft SSvG
besloten de medische post in Njau, Upper River, CRA te renoveren. In
samenwerking met de overheid zijn de plannen uitgewerkt. In 2020 heeft de
overheid een deel van de renovatie voor haar rekening genomen. In 2020 is de
nieuwe bevallingskliniek herbouwd. Er is elektra en stromend water aangelegd.
Wijze van geld werven
Stichting Samen voor Gambia werft op verschillende wijze geld. De Club van 50
en Club van 100 bestaan uit vaste donateurs welke jaarlijks een bedrag
overmaken. Daarnaast zoekt SSvG de samenwerking met verschillende
organisaties, kerken en verenigingen om geld in te zamelen.
Tevens organiseert SSvG zelf activiteiten waarmee geld wordt opgehaald.
Beheer van het vermogen
Het vermogen dat SSvG heeft, wordt in eerste instantie door de
penningmeester, in tweede instantie door het voltallige bestuur, beheerd.
Uitgangspunt hierbij is dat een laag risico belangrijker is dan een hoog
rendement.
Besteding van Vermogen
Het vermogen van SSvG wordt in grote mate besteedt aan de projecten in
Gambia en kleine mate het bekostigen van lokale fondsenwervingsactiviteiten.
Geen van de bestuursleden of andere betrokkenen in Nederland krijgt een
vergoeding voor de ingezette uren.
Voor een volledig overzicht van alle inkomsten en uitgaven verwijzen wij u naar
de jaarlijkse Financiële Verantwoording.

Financieel overzicht over 2020

Toelichting 2020
Het bestuur bestond in 2020 uit Janita Scheper (secretaris), Winette Schaper
(penningmeester), Marry Bakker (algemeen lid), Gerard Leffers (algemeen lid)
en Martin Jutstra (voorzitter)
Er is in 2020 beperkt vergaderd in verband met de coronabeperkingen. Er is
onderling wel intensief contact geweest via de app. Er hebben enkele teamsbijeenkomsten plaats gevonden.
In februari 2020 is er een bezoek gebracht aan Gambia door oa de voorzitter.
Het team heeft ter plaatse een uitwerking gemaakt van het te renoveren gebouw
in Njau. Er is overleg geweest met de Minister van volksgezondheid Dr. Ahmadou
Lamin Samateh over het project in Njau. De minister heeft toegezegd ook te
investeren in de kliniek in Njau en dat er samen opgetrokken wordt.
Covid19 heeft ook invloed gehad op Gambia. Om deze reden heeft het bestuur in
de drie dorpen die ondersteund worden rijst, uien en olie gedoneerd. Daarnaast
zijn er 1500 desinfectie flesjes opgestuurd en zeep. Ook zijn er lokaal 1500
mondkapjes gemaakt en verdeeld. Er is een voedselactie opgezet en er zijn 50
dozen vanuit Hoogeveen naar de verschillende dorpen gebracht.

In Pinai worden de salariskosten betaald door SSvG van de medewerkers op de
post met uitzondering van het medische personeel. Het medische personeel
wordt door de overheid betaald.
Er zijn diverse dozen met hulpgoederen, medische materiaal verstuurd.
Er zijn 2 nieuwbieven uitgestuurd en via social media is er regelmatig een update
geplaatst.
Het bestuur heeft de beslissing genomen een nieuwe site te bouwen.

