JAARVERSLAG 2020
Inleiding
Dit jaar heeft voornamelijk in het teken gestaan van voedselpakketten. Door de Corona
maatregelen hebben ook de Gambianen het erg zwaar. Vanaf maart 2020 is er geen toerisme
meer. Aangezien het land grotendeels afhankelijk is van het toerisme heeft dit grote gevolgen
voor de meeste Gambianen. Voorzien in de eerste levensbehoefte (eten) is dan ook nog
moeilijker dan normaal gesproken. We hebben dit jaar dankbaar gebruik gemaakt van vele
gulle giften en donaties, maar ook van een fantastische opbrengst van de verkoop van
mondkapjes. Hartelijk dank hiervoor!
Steeds meer donateurs vragen of we de ANBI-status hebben, waardoor vaak giften aftrekbaar
zijn van de belasting. Daarom zal Gambia Organisatie Advies (GOA) in 2021 verder gaan als
zelfstandige stichting en bij de belastingdienst de ANBI-status worden aangevraagd. De
website, logo en domeinnaam is hiervoor reeds geregeld.
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende leden:
o
o
o
o

Franco (Nfa) Saho (projectleider Gambia)
Eefje Saho- Aelberts (secretariaat en sociale media)
Wilma van Hoof (penningmeester)
Otto Spierings, voorzitter
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WAT IS ER DIT JAAR ZOAL GEREALISEERD ?
1. Mondkapjesactie

In de periode van september t/m december hebben we een mondkapjes actie
gehouden. We hebben mondkapjes verkocht in Asten en Helmond. Deze waren
gemaakt van mooie Afrikaanse (Vlisco) stoffen, gemaakt door Betty Sanders en deels
gesponsord. Met de winst hiervan hebben we 80 gezinnen kunnen laten ondersteunen
met een voedselpakket, bestaande uit rijst, olie, suiker, uien en eieren. Voornamelijk
in Tanji, maar ook is Franco naar het binnenland afgereisd om daar mensen te
ondersteunen met een zak rijst van 50 kg.
2. Sponsor kinderen

We hebben weer 17 kinderen kunnen sponsoren om een jaar naar school te kunnen
laten gaan. Deze kinderen gaan naar overheidsscholen. Ondanks dat deze scholen
gratis zijn is het voor vele kinderen niet mogelijk om naar school te gaan, omdat
hiervoor een uniform, rugzak, schoenen en vervoer nodig zijn en hiervoor vaak niet de
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financiën zijn. Hiervoor is dan ook het sponsorgeld voor. Sommige sponsorouders
hebben iets extra’s kunnen doen en hun kind(eren) ook een voedselpakket
geschonken.

3. Kinderactiviteiten op de compound

Vrijwilligers uit Tanji, maar vaak ook toeristen of stagiaires, organiseren met
gedoneerde materialen voor de kinderen uit het dorp kinderactiviteiten: knutselen,
spelletjes, zingen, sporten, yoga, enz. Door de coronamaatregelen hebben er dit jaar
helaas niet veel activiteiten plaats gevonden.

4. Djembé workshops

We hebben Ibou, een man uit Tanji die djembé workshops en dansles geeft, in het
cultural skill centre kunnen ondersteunen met een budget van €200 om materialen
aan te schaffen, zodat hij hiermee een start kan maken met zelf djembés maken, zodat
hij deze kan verkopen.

3

5. Gedoneerde goederen

Door vrienden van ons goede doel zijn bruikbare spullen gedoneerd voor het naaiatelier,
de technische school in Farato en de Tanji Nursery School.

6. Tuin

Op de compound van Franco Inn wordt door vrijwilligers een groentetuin bijgehouden.
Een bedrijf uit Deurne schonk verschillende groentezaden, die reeds zijn gezaaid.
7. Kunstenaarsverblijf

We hebben het onderkomen van mensen in Tanji, die betrokken zijn bij het skill centre,
kunnen laten opknappen zodat de kunstenaars en artiesten als ze daar werken niet op
en neer hoeven te reizen en ook daar een leefbaar onderkomen hebben met eten en
drinken.
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8. Medische hulp

We hebben een strippenkaart voor medische consulten en behandeling aan kunnen
laten schaffen en Hiermee verschillende Gambianen kunnen helpen met medische
zorg. Vaak kunnen Gambianen niet naar het ziekenhuis, omdat er geen geld voor is en
blijven ze doorlopen met klachten met alle gevolgen van dien.

9. Atelier

Begin van het jaar hebben we een lokaal atelier kunnen laten bouwen dankzij een
sponsor, zodat wat artiesten en kunstenaars betrokken bij het cultureel centrum in
Tanji hier hun producten kunnen maken, tentoonstellen en verkopen. Helaas was het
gebouwtje in de regentijd ingestort.
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10. Engelse les

De Engelse lessen hebben dit jaar i.v.m. de coronamaatregelen helaas maar 3
maanden plaats kunnen vinden. Dankzij donaties kon er een leraar worden ingehuurd,
die wekelijk Engelse lessen kwam geven. We hopen deze dit jaar weer op te kunnen
starten, zodat de lokale bevolking beter kan communiceren.

11. Benefiet workshops

Op de Pipowagen Camping Puur Genieten in Someren heeft Franco weer enkele
djembé workshops gegeven en een lokaal Gambiaans gerecht gemaakt om te proeven.
Tijdens deze leuke avond hebben Franco en Otto verteld over de activiteiten.

12. Voetbaltenues

Voetbalvereniging Mulo uit Helmond heeft, vanwege een fusie, alle tenues
geschonken. De voetbalkleding is verscheept, maar op het moment van dit schrijven
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nog niet aangekomen. In 2021 zal een voetbaltoernooi worden georganiseerd,
waarover verslag zal worden gedaan.

13. Geschonken gereedschap

We hebben van de Praxis uit Deurne gereedschap gekregen. Deze hebben we in mooie
houten kisten (hier special voor gemaakt door Jos Van Leunen) per container vervoerd
naar Gambia eind van het jaar. Begin komend jaar zullen deze materialen aankomen in
Gambia en zullen we Gambianen die in de bouw werken hier blij mee maken.

14. PR en Media
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Middels facebook werden alle actuele zaken met foto’s gepubliceerd en in de regionale
media werd uitgebracht aandacht besteed aan de mondkapjesactie.

15. Winkel

Dit jaar zijn we ook gestart met de verkoop van authentieke voorwerpen uit Gambia.

Plannen voor 2021
Zoal reeds vermeld laten we bij de notaris de stichtingsakte passeren, om zodoende de ANBI
status te kunnen verkrijgen. Onze ambitie is om het bestuur uit te breiden met vrijwilligers
voor o.a. het bijhouden van de website en social media en voor het organiseren van diverse
projecten en activiteiten. Genoemde activiteiten willen we voortzetten, uitbreiden en
verbeteren. Voor suggesties en inbreng van ideeen staan we zeker open.
We hebben er zin in! Doe je mee? Dat kan door te doneren of ons te helpen met een activiteit.
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FINANCIEEL OVERZICHT 2020
1. Inleiding
Gambia Organisatie Advies is een onderdeel van Stichting Organisatie en Bemiddeling (SOB).
Rekeningnummer: NL57 INGB 0673 3992 81, rekeninghouder Franco Saho, gemachtigde is
Wilma van Hoof. Beiden zijn bestuurslid van Gambia Organisatie Advies, onderdeel van SOB.

2. Financieel overzicht ING

Saldo 1 januari 2020

734,15

Inkomsten
Van sponsors, giften en verkoop mondkapjes:

5.412,21 +

Totaal

6.146,36

Uitgaven
Bankkosten
Website
Projecten (zie jaarverslag)
Diversen
Saldo 31 december 2020
Totaal

19,95
242,00
5.274,47
48,99
560,95 +
6.146,36
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3. Kasboek

Inkomsten:
1 januari saldo

0,00

September, oktober, november
Verkoop mondkapjes

610,00

Uitgaven:
22 november
Opname voor voedselpakketten
31 december saldo

610,00 0,00
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BEGROTING 2021
Inkomsten
Saldo 1 januari:

560,95

Sponsoring, giften, donaties:

4.500,00 +

Totaal

5.060,95

Uitgaven
Bankkosten

100,00

Website

200,00

Oprichting stichting

500,00

Reservering 2022

400,00

Projecten
Onvoorzien

3.400,00
460,95 +
5.060,95
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