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Beleidsplan Stichting Care for Gambia
Gambia
Gambia ligt in West-Afrika aan de benedenloop van de Gambia-rivier. Het grenst in het zuidwesten aan de Atlantische Oceaan en wordt verder aan alle kanten omgeven door Senegal.
De belangrijkste bron van inkomsten is het toerisme, maar dat is geconcentreerd aan de
kust. Verder is de economie van Gambia voornamelijk een agrarische en is zij een van de
zwakste van de wereld.
Het land kent grote problemen op het gebied van:
- Onderwijs: hoewel naar Nederlandse begrippen niet hoog, is voor veel Gambianen
het schoolgeld dat voor alle vormen van onderwijs betaald moet worden te veel.
Kinderen gaan daardoor niet naar school en werken al vroeg mee op het land.
- Gezondheidszorg: die is laagdrempelig maar de overheid heeft niet voldoende geld
om alle ziekenhuizen en poliklinieken van voldoende medicijnen te voorzien. Er is wel
een zwarte markt voor medicijnen, maar die zijn voor de lokale bevolking veel te
duur.
Door de hoge kosten van de opleiding zijn er bijna geen Gambiaanse artsen. De
artsen die er nu zijn, komen uit andere landen. Vaak spreken ze niet goed Engels en
de plaatselijke taal helemaal niet. Met alle problemen van dien. De meeste klinieken
worden geleid door verpleeg-/verloskundigen, met meer dan 7 jaar ervaring en de
nodige bijscholingen.
- Land- en tuinbouw: met name in de lange droge tijd vormt loslopend vee door het
ontbreken van deugdelijke omheiningen een bedreiging voor de gewassen. Het water
voor de planten moet uit diepe putten komen, maar het slaan van zo’n put is erg
duur. Daarbij komt dat er veel brakwater is in het westen van Gambia

Werkzaamheden
De stichting Care for Gambia is opgericht in november 2011. Feitelijk zijn de initiatiefnemers,
de heer en mevrouw Veldman - van der Voort al sinds 2005 actief in Gambia en hebben met
eigen middelen en met donaties al diverse werkzaamheden gedaan.
Er wordt geen eigen initiatief getoond m.b.t. projecten. D e projecten dienen aangedragen te
worden vanuit de bevolking, of platselijke organisaties

Sinds 20005 is al het volgende gedaan:
- Bouw van 2 huisjes voor toerisme
- Landbouwmachines en afrastering tuin voor vrouwen
Geadviseerd m.b.t. het verbouwen van groenten (met resultaat)
- Door middel van mini-kredieten een begin gemaakt aan een kippen boerderij.
- Bekostiging studie via sponsorouders (lager en middelbaar onderwijs).
- Sponsoren van een kleuterschool, gebouwd door ADWAC, (dochteronderneming van
UNICEF)
- 3 kinderen gesponsord voor de middelbare school zodat zij de opleiding
verpleegkunde kunnen gaan doen
- 2 verpleegkundigen opgeleid voor Community health Care inclusief verloskunde
Na de oprichting in 2011- 2020 is gerealiseerd:
- De afbouw van een kraamkliniek in Tujereng in het zuid-westen . De bouw hiervan
was stil komen te liggen door het overlijden van een eerdere donateur. En er was
geen duurzaamheids garantie. Die is er nu wel.
- Verbetering van de land- en tuinbouw o.a. door het ter beschikking stellen van
schrikdraad op zonne-energie en het slaan van putten.
- Verdere verbetering van de kippenboerderij via een broedmachine. (is mislukt)
Het samenstellen van een handboek voor verlos- en verpleegkundigen waarmee de
voorlichting aan aanstaande ouders verbeterd kan worden.
- Het opzetten van pre- en postnatale cursussen bij klinieken in samenwerking met de
verlos-en verpleegkundigen.
- In samenwerking met de verloskundigen een handboek maken voor voorlichting over
meisjesbesnijdenis (Besnijdenis is nu verboden in Gambia sinds 2018)
- Het verhogen van het kennisniveau in de gezondheidszorg door een studiebeurs ter
beschikking te stellen voor bepaalde opleidingen in eigen land.
Er zijn intussen 2 afgestudeerde met een bachelor opleiding voor
verplegingswetenschappen, en 3 studerenden.
- Het onder strikte voorwaarden verstrekken van mini-kredieten.
De doelstellingen voor 2020-2025 zijn:
- Het afbouwen van de school in Toubakolong (aanvraag uit 2019). Waarschijnlijk is
deze voor de regentijd van dit jaar gerealiseerd en operationeel.
- Het samenstellen van een handboek voor verlos- en verpleegkundigen waarmee de
voorlichting aan aanstaande ouders verbeterd kan worden.
- Het opzetten van pre- en postnatale cursussen bij klinieken in samenwerking met de
verlos-en verpleegkundigen.
- Samenwerking zoeken met andere organisaties via de VSG, zodat er meer wordt
bereikt met minder financiële steun.
- Sponsoring van kinderen en studenten, waarvan de ouder(s) onder de armoedegrens
leven zodat het ontwikkelingsniveau wordt verhoogd en alle kinderen een gelijke
kans krijgen
- Op dit moment liggen er geen aanvragen voor grote projecten

Fondsenwerving
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. Donaties.
b. Sponsorouders (kinderen kunnen daardoor naar school)
c. Acties: “Nacht zonder dak”,
d. Sponsortocht “Elfstedentocht” (diverse manieren)
e. Opbrengsten andere activiteiten; (Oud ijzer)
f. Opbrengst van ter beschikking gestelde materialen
g. Alle andere verkrijgingen en baten.

Beheer vermogen
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, waarbij de penningmeester over het
beheer van de financiën gaat.
2. Het is mogelijk om een volmacht te geven aan een persoon onder strikte
voorwaarden en met mede weten van de overige bestuursleden als
vertegenwoordiger van het bestuur op te treden en verplichtingen aan te gaan.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep
worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden,
om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
5. De dagelijks boekhouding kan door elk bestuurslid altijd ter inzage worden
opgevraagd

Besteding vermogen
1. Stichting Care for Gambia is niet gemachtigd om een schuld op zich te nemen.
2. Vanuit alle verkregen gelden zal 95% ten bate komen aan de projecten. De
resterende (maximaal) 5% zal gebruikt worden voor administratieve kosten, onder
andere voor de website en nieuwsbrief.
3. Voor er een project wordt aangenomen wordt er een projectplan met
financieringsplan opgemaakt.
4. Vooraf wordt een inschatting gemaakt of het financieel haalbaar is, en hoe de
financiën worden verkregen.
5. Alle bestuursleden dienen achter het project te staan voor het wordt aangenomen

