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Voorwoord van de voorzitter 
 

 

Het is al weer ruim 22 jaar geleden dat stichting Scholenplan (hierna te noemen SSG) werd opgericht.  
Het doel van SSG is het in stand houden en uitbreiden van mogelijkheden voor onderwijs aan kansarme 
kinderen in Gambia (West Afrika) maar ook het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Het bestuur heeft daar hard aan gewerkt. Er zijn in het verleden meerdere scholen gebouwd, 
onderhouden en in sommige gevallen overgedragen aan de regering van Gambia.  
 
In de tijd dat het vorige bestuur zich inzette voor Gambia zagen ze dat er ook een grote behoefte was 
aan vervolgonderwijs. Inmiddels zijn er in Gambia zéér veel (Nederlandse) stichtingen die helpen met 
het bouwen van schooltjes, maar er zijn nauwelijks stichtingen die zich bezig houden met het 
vervolgonderwijs. Daarom is het accent van SSG verlegd naar het met name laten studeren van meisjes 
omdat zij vaak minder kansen hebben dan jongens.  
Wat niet wil zeggen dat de jongens geen mogelijkheden krijgen aangeboden. 
 
Wat mooi om onze trotste studentes te zien die de mogelijkheid hebben gekregen om een vervolgstudie 
te doen en wat zijn ze gemotiveerd om hun diploma te behalen! 
 
Het afgelopen jaar zijn onze studentes niet naar de training van Yep Africa, (waar zij leren voor zichzelf 
op te komen en de mogelijkheden die zij hebben te benutten, want dat leren zij nou net niet tijdens hun 
vervolgstudie) vanwege de coronacrisis die ook in Gambia toesloeg. 
 
Ook prachtig om de blijheid van de mensen van Mec-Sac te zien, zij zijn weer gemotiveerd om verder 
te gaan en hebben er weer zin in. 
 
Tineke Ruyter 
Voorzitter stichting Scholenplan Gambia 
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1.  Verslag van het bestuur 
 

• De stichting is opgericht in 1999 in de toenmalige gemeente Liesveld, Groot Ammers. De 
afgelopen jaren is het bestuur in zijn geheel vernieuwd en dat heeft er toe geleid dat het 
bestuur zich in 2017 heeft geheroriënteerd op het specifiëren van het doel en de werkwijze.  
 

• Het doel is volgens de statuten;  
 
“Het in stand houden en uitbreiden van mogelijkheden voor onderwijs aan kansarme 
kinderen in Gambia (West Afrika) 
 
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van 
leermiddelen en andere onderwijs- ondersteunende faciliteiten. 
 

• De stichting heeft sinds 2018 besloten om de focus te leggen op een beperkt aantal doelen; 
 
Concreet is dat nu het laten studeren van talentvolle meisjes/vrouwen, die zelf hun studie 
niet kunnen bekostigen. (Meisjes in sommige gevallen op de lagere school) en vanaf College 
tot en met Universiteit. 
 
Ook bieden wij deze meisjes/vrouwen een cursus empowerment aan bij Young Empowered 
Proud (Y.E.P.), een Nederlandse stichting die actief is in Gambia. Vrouwen in de Gambiaanse 
cultuur zijn nauwelijks assertief. Door deze cursus te volgen leren zij voor zichzelf op te 
komen en hebben zij iets meer kansen op de Gambiaanse arbeidsmarkt. 
 

• Wij hebben daarnaast besloten (indien de mogelijkheden zich voordoen) om meer samen te 
werken met andere stichtingen die het onderwijs in Gambia ondersteunen.  

 

• Het bestuur heeft in 2020 vier maal fysiek en/of online vergadert en er is regelmatig whatsapp 
contact om te overleggen over onder andere de aangevraagde projecten. 
 

• Belangrijke agendapunten waren:  
 

o Via andere stichtingen en individuele aanvragen zijn meer talentvolle leerlingen onder 
de hoede van onze stichting gekomen.  

o De inkomsten via donateurs met automatische incasso zijn vrijwel opgedroogd.  
Een wat verouderde vorm van inkomstenwerving, die door het vroegere bestuur is 
opgezet en jarenlang voor inkomsten zorgde. De inkomsten komen nu hoofdzakelijk 
van de Rotary Challenge Zwijndrecht-Banjul. 
Wij zullen ook andere manieren moeten vinden om in de toekomst de kosten te blijven 
financieren. 

o In 2019 is er besloten de leerlingen niet pas na hun studie, maar al eerder naar YEP te 
sturen voor een cursus empowerment, dit is door de Coronacrisis in 2020 helaas niet 
haalbaar gebleken. 
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o De leerlingen die wij ondersteunen krijgen nog steeds maandelijks een pallet eieren, 
die bij een ander schoolproject worden ingekocht. 

o De financiële huishouding is door de penningmeester nog verder geprofessionaliseerd 
en transparanter geworden. 

o Ook in 2020 hebben wij weer gestuurd op de studierichting. Alleen studies waarmee 
Gambia verder geholpen kan worden en die kans op werk bieden worden vanaf nu 
nog gesteund. Er zijn daarom ook meer studentes bijgekomen die voor 
verpleegkundige studeren. 

o Wij ondersteunen sinds 2019 ook Mec-Sac (Mechanical Skills and Acquisition Centre) 
waar kansarme (straat) jongens met weinig of geen opleiding tot automonteur worden 
opgeleid. Het gaat hier weliswaar niet om talentvolle meisjes, maar om een andere 
doelgroep. Toch wil het bestuur dit mooie project zeker blijven ondersteunen. Wij 
hebben het afgelopen jaar MecSac ondersteunt met € 500,00 om voedselpakketten 
aan te schaffen i.v.m de corona pandemie. 

o Voor Gunjur Kunkujang Lower Basic School is er ondersteuning ingeroepen en door 
Scholenplan Gambia betaald omdat de computers met Nederlandse software zijn 
afgegeven en dit is aangepast naar Engels. 

o Ook in 2020 hebben wij de kosten voor de medisch studenten van het Lamin Health 
Centre op ons genomen. Zij studeren aan the Gambian University.  

o Er zijn meerdere pogingen ondernomen om de bankrekening bij de ECO bank om te 
zetten op naam van Scholenplan, dit is nog steeds niet gelukt. Doordat de advocaat 
verkeerde papieren leverde moest de stichting eind 2019 opnieuw worden opgezet, 
om de juiste papieren bij de bank te kunnen inleveren. De juiste papieren zijn nu 
binnen en dit kan in orde gemaakt worden bij het eerstvolgende bezoek in Gambia van 
een paar bestuursleden. Door de coronacrisis is er niemand van het bestuur in staat 
geweest om naar Gambia te vliegen en de zaken af te handelen. 

o Ook in 2020 is er met kerst wederom aan alle studentes een baal rijst en olie 
geschonken. 

o Het secretariaat is overgenomen door ons bestuurslid mevrouw Sonja Nugteren. 
 

 
Tineke Ruyter, voorzitter 
Ton Mooijman, penningmeester 
Sonja Nugteren, secretaris  
Wim-Arie Hamer, algemeen bestuurslid  

  

https://www.facebook.com/kanifingeast/?tn-str=k%2AF
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1.2  Activiteiten 
 

1. Financiële ondersteuning in 2020 
 

o De studenten aan de universiteit      €   7727,00   
o Idem 4 studenten Lamin Health Centre     €   3709,00 
o Idem tbv extra opleiding 3 leraren Mansa Collley Bojang School  €   3000,00 
o Scholieren middelbare scholen       €   6855,00 
o Scholieren lagere scholen       €     938,00 
o Eieren + Olie voor alle studenten en scholieren     €   1517,00 
o MecSac         €     500,00 
o Lokale kosten ( waaronder Kunkujang Lower Basic)    €   1547,00 

€ 25.793,00 
 

Eind 2020 studeerden via ons project 11 studentes aan de Universiteit, 16 meisjes volgden een 
Senior Secondaryschool (College) en nog 4 leerlingen  een Primaryschool en 2 kinderen op een 
nursery school waar ze ook Engels leren. Ook ondersteunden we 10 kinderen van het Mansa Colley 
 
De verplichtingen die de stichting heeft als alle leerlingen voldoende blijven presteren zijn begroot  
op € 56.000 De studie kan daarmee betaald worden, maar ook de benodigde studiemiddelen en 
reiskosten. Daarnaast verschaften we de studenten maandelijks eieren en periodiek rijst, en olie. 
(Een gevulde maag studeert beter) 
 

2. Rotary Challenge.                                               
 

In 2020 heeft er geen Rotary Challenge plaatsgevonden, een rit van Nederland naar Gambia met 
tweedehands auto's. de geplande Challenge voor 2021 is i.v.m. de coronacrisis onder voorbehoud 
verplaatst naar 2022. Een deel van de opbrengst is begin 2020 gedoneerd aan Stichting Scholenplan 
Gambia. 

 

 
    

 

 

 

 



7 
 

 

2.  Toekomst 
 

De stichting zal haar focus blijven richten op de talentvolle jonge studentes in Gambia, die financieel 
niet in staat zijn hun studie zelf te bekostigen. 
Alle studentes moeten verplicht tijdens hun studie een cursus empowerment volgen bij Yep Africa. 
 
De inkomsten komen steeds minder van donateurs, de giften ontvangen van stichting Eventt en Rotary 
Clubs stellen ons in staat nieuwe verplichtingen aan te gaan. 
We zullen actief moeten inzetten op het vinden van geld, als De Rotary Challenge stopt dan zijn er niet 
tot nauwelijks inkomsten meer voor scholenplan Gambia. 
 
Ook wordt er meer samengewerkt met andere stichtingen en verenigingen die onze doelen 
ondersteunen en wiens doelen  passen binnen onze doelstelling. 
 
Betrouwbare contactpersonen in Gambia zijn onontbeerlijk, dat geldt voor vrijwel alle organisaties die 
vanuit Nederland projecten in Gambia willen ondersteunen. We hebben gezocht naar een tweede 
contactpersoon voor het geval mevrouw Marloes Kok er (gezien haar leeftijd) mee stopt.   We zien 
graag dat de nieuwe contactpersoon dan al door mevrouw Kok is ingewerkt.  Met name de continuïteit 
van die vrijwilligers van onze stichting, die de Gambiaanse cultuur kennen is daarbij van groot belang.  
Wij zijn van plan om er een bestuurslid bij te zoeken die zich alleen maar gaat focussen op het volgen 
van de studentes, intensiever dan er nu gebeurt. 
 
 
 

2.2  Activiteiten 
 

• Komend jaar, 2021, gaan wij er vanuit dat het aantal studentes op gelijk niveau zal blijven. 

• De studentes worden alleen door ons gesteund als ze een (naar de mening van het bestuur en 
de contactpersoon) relevante studierichting volgen, waarmee ze in Gambia een redelijke kans 
maken op een baan. Denk aan een artsenstudie of een verpleegkundige opleiding.  

• Daarnaast gaan wij met de studentes afspraken maken om, in het kader van wederkerigheid, 
door hen een tegenprestatie te laten leveren voor het feit dat zij op kosten van de stichting 
mogen studeren. Het gaat daarbij om maatwerk en kan bestaan in huiswerkbegeleiding van 
andere studenten of langer doorwerken in een ziekenhuis. 

• Wij staan open voor de samenwerking met andere stichtingen in Gambia, die raakvlakken 
hebben met onze stichting. Het gaat hierbij om stichtingen die goede projecten hebben, maar 
onvoldoende financiën.  
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3.  Organisatie 
 

Stichting Scholenplan Gambia 
Admiraal de Ruyterlaan 2B 
3342 TA Hendrik Ido Ambacht 
06 294 556 56 (Voorzitter) 
info@scholenplangambia.nl 
www.scholenplangambia.nl 
KvK:      23091879 
RSIN:  8090.90.934 
 

Stichting Scholenplan Gambia is in het bezit van een  keurmerk 
 
Voorzitter:    Tineke Ruyter  
Penningmeester:  Ton Mooijman  
Secretaris:    Sonja Nugteren 
Bestuurslid:   Wim Arie Hamer 
Contactpersoon in Gambia: Marloes Kok 
 

3.1  Bestuur 
 

 
Wij hopen in 2021 het bestuur verder uit te kunnen breiden, wij zijn in overleg met een eventueel 
nieuw bestuurslid die toegezegd heeft de studentes in Gambia meer te willen volgen en begeleiden. 
 

 

3.2  Werknemers 
 
Er zijn geen werknemers in dienst bij stichting Scholenplan Gambia.  
Het bestuur is niet in dienst van de stichting en ontvangt ook geen geldelijke beloning voor haar 
werkzaamheden.  
 

3. Jaarrekening 
 

Zie de website www.scholenplangambia.nl 
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