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Voorwoord van de voorzitter 
 

Stichting Scholenplan Gambia hierna te noemen SSG is in 1999 opgericht met als doel het in stand 
houden en uitbreiden van mogelijkheden voor onderwijs aan arme kinderen in Gambia (West Afrika) 
en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Daar is hard aan gewerkt door het toenmalige bestuur! 
Er zijn meerdere scholen gebouwd, onderhouden en in sommige gevallen overgedragen aan de 
regering van Gambia. Maar gedurende de jaren zag het bestuur dat er grote behoefte was om ook na 
het basis onderwijs nog mogelijkheden te hebben om verder te studeren. Dat is de reden geweest 
dat het accent is verlegd naar het laten studeren van meisjes en er minder aandacht is besteed aan 
het bouwen van scholen. Een goede move, want er zijn zeer veel stichtingen die in Gambia helpen 
met het bouwen van schooltjes, er zijn er veel minder die zich bezig houden met het 
vervolgonderwijs. 
Het maakt me blij als ik in Gambia ben en de trotste studentes zie die de mogelijkheid hebben 
gekregen op een vervolgstudie. Wat zijn ze gemotiveerd om hun diploma te behalen. 
 
In de afgelopen jaren is het bestuur gewisseld en we proberen met het nieuwe bestuur het ideaal 
van de oprichters verder uit te dragen en er voor te zorgen dat er veel studentes in Gambia kunnen 
gaan studeren. Dat vraagt de nodige creativiteit, want waar het oude bestuur veel geld binnen kreeg 
via donaties en collectes in de kerk, moet het huidige bestuur op andere manieren aan geld komen. 
Tijden veranderen en ook de manier van het binnenhalen van geld.  
 
We hebben gelukkig een mooie bedrag mogen ontvangen van de Rotary Challenge, maar ook van 
diverse Rotaryclubs.  
 
 
 
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 arme 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 in 2018 besloten om de focus te leggen op een beperkt aantal doelen; 
 
Concreet is dat nu het laten studeren van talentvolle meisjes, die zelf hun studie niet kunnen 
bekostigen. Meisjes vanaf College tot en met Universiteit. 
 
Ook bieden we deze meisjes/vrouwen een cursus empowerment aan bij Young Empowered 
Proud (Y.E.P.), een Nederlandse stichting die actief is in Gambia. Vrouwen in deze cultuur zijn 
minder assertief dan wij wenselijk vinden. Door deze cursus te volgen hebben zij meer 
kansen op de Gambiaanse arbeidsmarkt. 
 

 We hebben daarnaast besloten samen te werken met andere stichtingen die het onderwijs in 
Gambia ondersteunen.  
 

 Onze doelstelling was ook om een grotere naamsbekendheid te genereren en zodoende aan 
meer aanvragen te kunnen voldoen. Die doelstelling is gehaald.  

 

 Het bestuur is in 2017 vijf maal bij elkaar geweest om te vergaderen over onder andere de 
aangevraagde projecten. 
 

 Belangrijke agendapunten waren:  
 

o onderzoek naar de juridische status van de staturen van de stichting,  
o meer en betere content van de website in het kader van transparantie voor 

donateurs,  
o het anders organiseren en definiëren van de financiële huishouding met een 

duidelijke kijk op de toekomstige aangegane financiële verplichtingen, maar ook met 
de visie dat alle geldstromen zoveel mogelijk digitaal zijn 

o hoewel niet onder verantwoordelijkheid van deze stichting is meermalen gesproken 
over de fundraising van de stichting middels de Rotary Challenge. 

 
Tineke Ruyter, voorzitter 
Ton Mooijman, penningmeester 
Sonja Nugteren, algemeen bestuurslid 
Ronald van der Horst, secretaris. 
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1.2  Activiteiten 
 

1. Financiële ondersteuning van de studenten. 
 
In 2017 is aan ondersteuning van de studenten € 6496,00  uitgegeven. 
Voor het eerst is nu ook vastgelegd welke verplichtingen er zijn indien alle studenten voldoende 
blijven presteren en hun studie uiteindelijk af zullen ronden.  
In 2017 studeerden er 10 meisjes aan het voortgezet onderwijs en 9 aan de universiteit.  
Dat is een begroot bedrag van totaal € 30.075,00 aan verplichtingen die we moeten reserveren. 
De studie van de meisjes kan daarmee betaald worden, maar ook de benodigde studiemiddelen en 
reiskosten.  
Daarnaast verschaften we de meisjes periodiek rijst en olie. (Een gevulde maag studeert beter) 
 

2. Rotary Challenge.                                               
 
In november 2017 heeft er een Rotary Challenge plaatsgevonden, een rit van Nederland naar Gambia 
met 12 tweedehands auto's.  
Deze auto's zijn door de deelnemers zelf aangeschaft, betaald en na het voltooien van de rit ter 
beschikking gesteld aan de organiserende partij, genaamd stichting Eventt om vervolgens in Gambia te 
worden geveild. De totale opbrengst van deze veiling is gedoneerd aan Stichting Scholenplan Gambia. 

In januari 2018 heeft Eventt de netto veilingopbrengst gedoneerd aan Stichting Scholenplan Gambia. 
Per saldo betekende dit een donatie van € 37.135,00 
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2.  Toekomst 
 

De stichting zal haar focus blijven richten op de talentvolle jonge meisjes in Gambia, die financieel 
niet in staat zijn hun studie zelf te bekostigen. 
Alle studentes moeten verplicht een cursus doen bij Yep Africa 
De inkomsten komen van donateurs en giften zoals van stichting Eventt en Rotary clubs en stellen 
ons in staat nieuwe verplichtingen aan te gaan. 
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 en dat geldt voor vrijwel alle organisaties 
die vanuit Nederland Gambia willen ondersteunen. We zijn daarom al aan het rondkijken 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. 
 
 
 

2.2  Activiteiten 
 

 Komend jaar gaan we het aantal financieel niet draagkrachtige studerende studenten verder 
verhogen. 

 De meisjes 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 we met de meisjes 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 stage lopen in een ziekenhuis. 
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3.  Organisatie 
 

Stichting Scholenplan Gambia 
Heemraad 31, 3332 PH  Zwijndrecht 
06 - 218 933 47, secretaris 
info@scholenplangambia.nl 
www.scholenplangambia.nl 
KvK:      23091879 
RSIN:  8090.90.934 
 

Stichting Scholenplan Gambia is in het bezit van een  keurmerk 
 
Voorzitter en boegbeeld:  Tineke Ruyter  
Penningmeester:  Ton Mooijman  
Secretaris:    Ronald van der Horst  
Bestuurslid:   Sonja Nugteren 
Contactpersoon in Gambia: Marloes Kok 
 

3.1  Bestuur 
 

 
Het bestuur is in 2017 veranderd. Alleen de voorzitter en bestuurslid Sonja Nugteren zijn gebleven.  
De penningmeester is vervangen door Ton Mooijman. De secretaris door Ronald van der Horst. 
We hopen in 2018 het bestuur verder uit te kunnen breiden.  
 

 

 

 

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.  
 
  

mailto:info@scholenplangambia.nl
http://www.scholenplangambia.nl/
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3. Jaarrekening 
 
 
Zie de website www.scholenplangambia.nl  

 

http://www.scholenplangambia.nl/

