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Voorwoord 
 
In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Mama Africa 
for Gambia. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven 
voor alle betrokkenen van de stichting en in het bijzonder voor onze (potentiële) 
donateurs/sponsoren. Tegelijk biedt Mama Africa for Gambia een kader waarbinnen zij het beleid de 
komende jaren (2018-2022) verder vorm zal geven.  
 
Na enkele jaren samen met onze Gambiaanse projectpartner Jerreh Manneh vele goede kleine 
doelen bereikt te hebben, willen wij ons nu ook richten op wat grotere projecten. We zijn klein 
begonnen, maar sinds de oprichting zijn we in beweging en hebben we ons ontwikkeld van één 
iemand die een verschil wilde maken, tot nu een stichting met meerdere vrijwilligers. Dit heeft tot 
nieuwe inzichten geleid en die inzichten hebben we verwerkt in ons beleidsplan. De komende jaren 
willen we onze stichting graag verder laten groeien.  
 
Dronryp, 2018 
 
Stichting Mama Africa for Gambia 
 
Marieke van der Wal 
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1. Inleiding 
 
Onze stichting is opgericht op 31 juli 2018 met als doel om Gambia te helpen binnen de kaders van 
onderwijs en gezondheidszorg. Sinds mijn eerste reis naar Gambia vele jaren terug ben ik 
gefascineerd geraakt door het land en vooral de mensen. De vriendelijkheid en enorme gastvrijheid 
van deze mensen, ondanks de erbarmelijke omstandigheden in dit arme land, hebben mijn hart doen 
smelten. Daarom zetten wij ons nu via verschillende kanalen voor deze mensen in. 
 

2. Doelstellingen van de stichting 
 

 2.1. Missie en doel 
 
Mama Africa For Gambia is zich bewust van de noodzaak om bij te dragen aan het welzijn van de 
Gambiaanse bevolking. Wij werken samen met de lokale autoriteiten van onderwijs en 
gezondheidszorg ter bevordering van betaalbaar en toegankelijk onderwijs en gezondheidszorg voor 
iedereen. We streven ernaar om scholen en gezondheidscentra toegankelijker te maken, door het 
bouwen en verbouwen van onder andere voldoende klaslokalen en huisvesting voor verplegend 
personeel. Ook willen we graag zorgen voor voldoende goed materiaal. De stichting is hoofdzakelijk 
werkzaam in Gambia en streeft de volgende doelen na: 
 

 het organiseren en financieren van kleinschalige projecten voor onderwijs en 
gezondheidszorg  

 het stimuleren en creëren van mogelijkheden tot onderwijs en gezondheidszorg, mede met 
behulp van de lokale bevolking;  

 een bijdrage te leveren aan bestaande projecten voor de lokale bevolking;  

 geld in te zamelen middels sponsoring en giften. 
 

2.2. Aanpak  
 
De aanpak van Mama Africa for Gambia wordt steeds getoetst aan de volgende voorwaarden:  
 

 Concreet en praktisch;  

 Directe, maar duurzame resultaten;  

 Lage overheadkosten; 

 Samenwerking met lokale bevolking of partijen. 
 

2.3. Waarom Mama Africa for Gambia? 
 
Mama Africa for Gambia richt zich op duurzame projecten voor (kans)arme mensen. De mogelijkheid 
om onderwijs te volgen doorbreekt de vicieuze cirkel van de allerarmsten in Gambia, want zonder 
geld geen onderwijs en zonder onderwijs (bijna) geen werk. Onderwijs biedt kansen. Niet alleen voor 
het kind, maar ook voor diens familie en voor hun land. Elke cent kunnen we verantwoorden. Een 
zorgvuldig en verantwoordelijk financieel beleid betekent dat iedere euro terug te vinden moet zijn, 
of het nu gaat om schooluniformen of om het bekostigen van een operatie. Mama Africa for Gambia 
financiert middelen die onderwijs en gezondheidszorg ten goede komen.  
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3. Organisatie  
 

3.1. Het bestuur 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financieel beheer en de interne en externe 
communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit vijf bestuursleden: een voorzitter, een 
penningmeester, een secretaris en twee bestuursleden met algemene bestuurstaken. De 
bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen beloning. De bestuurders worden benoemd 
door het bestuur voor onbepaalde tijd. Tot bestuurders zijn benoemd:  
 
Marieke van der Wal, voorzitter; 
Netty Bouma-Eijgelaar, secretaris; 
Ietje Bakker, penningmeester; 
Jerreh Manneh, algemeen lid; 
Ousman Ceesay algemeen lid.  
 
Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van 
de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten.  
 

3.2. Gedragscode  
 
Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat 
tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden 
worden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen, etc. komen niet voor rekening van 
de stichting. Reizen naar Gambia worden door bestuursleden zelf betaald.  
 

3.3. Vergadercyclus 
  
Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden dit 
wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te 
toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering. 
 

 3.4. Vrijwilligers 
 
Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen kan Mama Africa for Gambia zich laten 
ondersteunen en adviseren door een aantal (vaste) vrijwilligers en (professionele) adviseurs op het 
gebied van:  
 

 financieel beleid; 

 communicatie (o.a. website);  

 werving sponsors en donateurs;  

 uitvoering van projecten. 
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 3.5. Financieel jaarverslag  
 
Het bestuur legt middels een financieel jaarverslag verantwoording af voor het door haar gevoerde 
beleid over een kalenderjaar. Het jaarverslag zal jaarlijks vóór 1 juni verschijnen. 
 

 3.6. Lokale organisatie 
 
Mama Africa for Gambia werkt in Gambia samen met een lokale medewerker die als coördinator 
fungeert en daar een vergoeding voor ontvangt als er specifieke kosten worden gemaakt zoals kosten 
voor vervoer. Deze persoon, kan desgewenst ook eigen medewerkers inzetten. Voor Mama Africa for 
Gambia worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:  
 

 Periodiek contact met de scholen en de gezondheidscentra om de voortgang te bewaken en 
problemen vroegtijdig te signaleren; 

 Lokaal de financiën beheren; 

 Planning & organistatie diverse projecten; 

 Regelen materialen en werven personeel. 
 
Periodiek wordt er vanuit Gambia gerapporteerd aan het bestuur. Bij calamiteiten wordt er 
tussentijds contact opgenomen met het bestuur. 
 

3.7. Samenwerking 
 
 Minimaal één maal per jaar reist één van de bestuursleden naar Gambia. Doelstellingen van dit 
bezoek zijn: 
 

 Financiën te controleren bij de contactpersoon ; 

 Financiën te verstrekken aan de contactpersoon voor de daaropvolgende periode; 

 Voortgangscontrole te bespreken; 

 Het controleren van de boekhouding; 

 Lopende zaken bespreken met contact persoon ; 

 Een bezoek aan de deelnemende scholen;  

 Het lokale netwerk onderhouden en uitbreiden. 
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 4. Uitvoering 
 

 4.1. Inleiding 
 
 Gambia behoort tot één van de armste landen van Afrika waarin het niet vanzelfsprekend is dat 
ieder kind naar school gaat. Onderwijs in Gambia is niet gratis. Naast de schoolkosten die betaald 
moeten worden, moeten de kinderen ook in het bezit zijn van twee schooluniformen. 
 

 4.2. Scholingsproject  
 
Voor veel kinderen in Gambia is het niet mogelijk om naar school te gaan. Ouders kunnen vaak geen 
schoolgeld betalen, er is geen school in de buurt of er is gewoonweg geen plek. Klassen met meer 
dan 40 leerlingen is meer regel dan uitzondering, wat ten koste gaat van de kwaliteit van het 
onderwijs. Daarnaast zijn de (regerings)scholen vaak in slechte staat. Mama Africa for Gambia zet 
zich in om deze omstandigheden te verbeteren. 
 
Stichting Mama Africa for Gambia gelooft dat het investeren in scholen en kinderen de manier is om 
de Gambiaanse bevolking te helpen. Stelt u zich eens voor wanneer alle kinderen in Gambia toegang 
krijgen tot scholing. De kennis over hygiëne, voeding, lezen, schrijven en rekenen neem hierdoor toe. 
Een fantastische investering voor de toekomst van het kind en de gemeenschap. 
 

4.3. Omvang van het scholingsproject  
 
Tot op heden hebben we ons gefocust op een aantal projecten: 
 

 De “School of Destiny” in Brikama. Hier is het toiletgebouw gerenoveerd en er is een muur 
om de school heen gebouwd voor de veiligheid. De school is inmiddels voorzien van 
schoolborden, stoelen, tafels en overige schoolspullen zodat er op een goede wijze 
lesgegeven kan worden. 

 Er zijn twee schommelrekken geplaatst 

 Het oprichten van een “club van 50”: zoveel mogelijk mensen verzamelen die jaarlijks 50 
euro doneren om deze school en de kinderen te ondersteunen. Met de inkomsten van de 
club van 50 kunnen we jaarlijks een fantastisch bedrag bijeen halen, dat zal worden besteed 
aan o.a. het aanbieden van ontbijt en lunch op school, het tandenpoetsproject en 
speeltoestellen. Daarnaast mist de school nog veel goede schoolbenodigdheden en kan er 
nog een leerkracht aangenomen worden. 
 

Voor de toekomst richten wij ons op het bouwen van een nieuwe school in een ander gebied, waar 
nog weinig scholen zijn. Daarnaast willen we graag dat de armste gezinnen worden gesponsord door 
gezinnen in Nederland en dat er dus een persoonlijke verbinding is tussen de sponsor en de 
gesponsorde. Zo weet de sponsor precies wie hij/zij steunt. Stichting Mama Africa for Gambia ziet er 
op toe dat het sponsorgeld direct naar de desbetreffende gezinnen gaat. 
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 4.4. Gezondheidszorg 
 
Malaria, HIV en AIDS zijn helaas veelvoorkomend in Gambia. De gezondheidscentra zijn doorgaans 
klein en vaak in slechte staat. Vrouwen bevallen vaak in barre omstandigheden, soms zonder licht, 
water of zelfs een bed. Ook sanitaire voorzieningen zijn vaak slecht. De afstanden naar de centra zijn 
voor zowel patiënten als personeel vaak erg groot. De overheid heeft geen geld voor deze centra en 
daardoor is er vaak een groot tekort aan materiaal en hygiënische middelen. 
 
Stichting Mama Africa for Gambia wil graag goede basisgezondheidszorg toegankelijk maken voor de 
Gambiaanse bevolking, door te zorgen voor schone gebouwen, met werkende voorzieningen en 
voldoende professioneel materiaal en personeel. 
 

4.5 Omvang van het gezondheidsproject 
 
Bij de gezondheidscentra in Kafuta en Yundum hebben we tot op heden kunnen realiseren: 

 Vernieuwing van waterleiding en elektriciteit; 

 De gezondheidscentra voorzien van medische apparatuur; 

 Via een vrouwengroep wordt er voorlichting gegeven over de preventie van o.a. HIV/AIDS en 
malaria 

 In Yundum wordt momenteel gebouwd aan een behandelkamer voor het verzorgen van 
wonden. 

 Een berging voor de opslag van materialen. 
 

Voor de toekomst willen we graag huisvesting voor zorgpersoneel en een verloskamer realiseren. 
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5. Communicatie 
 

5.1. Inleiding 
 
Mama Africa for Gambia hecht er veel waarde aan om met lage kosten donateurs en andere 
belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en iedereen te 
betrekken bij haar werk. Dat betekent dat er op dit gebied alleen met vrijwilligers gewerkt wordt. 
 

 5.2. Website 
 
 De moderne, informatieve website www.mamaafricaforgambia.com is een belangrijk 
communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs en vrijwilligers. Op de website is informatie te 
vinden over het project en de achtergronden. Het is mogelijk om online donateur te worden. De 
website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd.  
 

5.3. Informatiemateriaal  
 
Mama Africa for Gambia wil minimaal investeren in overheadkosten. Dat betekent dat er in principe 
geen fysiek foldermateriaal wordt ontwikkeld. De communicatie verloopt grotendeels digitaal. Voor 
bepaalde projecten of activiteiten wordt er gericht materiaal ontwikkeld, waarvoor altijd een sponsor 
gezocht wordt. 
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6. Financiën 
 

6.1. Wijze van gelden werven  

 
De activiteiten van Mama Africa for Gambia worden vooralsnog volledig gefinancierd door giften, 
sponsoring en donaties. Er is contact gelegd met Wilde ganzen voor aanvullende financiering. Mama 
Africa for Gambia wil werken met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een 
bedrag storten. Daarnaast wordt er regelmatig contact gelegd met scholen, instellingen, kerken en 
bedrijven om projecten uit te voeren waarvan de opbrengst bestemd is voor Mama Africa for 
Gambia. Bovendien bieden we met regelmaat aan om ons Afrikaans huiskamerrestaurant of 
Afrikaanse tuinfeesten te bezoeken. De gehele opbrengst hiervan komt ten goede van de projecten. 
 

 6.2. Kosten 
 
Een kind naar de basisschool laten gaan kost, vanzelfsprekend afhankelijk van de eurokoers, 
gemiddeld rond de € 65,-- per jaar. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:  

 schoolgeld; 

 startkosten (aanschaf schooluniformen); 

 boeken; 

 lesmateriaal; 

 potloden; 

 schriften. 

  
De kosten voor de bouw en het onderhoud van de schoolgebouw(en) en gezondheidscentra zijn 
variabel. 
 
Mama Africa for Gambia besteedt haar financiële middelen nagenoeg volledig aan haar projecten. 
Daarom zijn de overige kosten nagenoeg te verwaarlozen en blijven beperkt tot de kosten voor 
Kamer van Koophandel, eventueel door het rijk opgedragen kosten en periodieke bankkosten, etc. 
 

6.3. Financieel beleid 
 
Mama Africa for Gambia heeft geen winstoogmerk en besteedt het overgrote deel van het geld aan 
directe hulp en voert een zorgvuldig en overwogen financieel beleid. 
 
Concreet betekent dat een financieel beleid dat er vanuit gaat dat het huidig beschikbaar vermogen 
en de toezeggingen minimaal voldoende zijn om huidige verplichtingen te kunnen voldoen. De 
stichting gaat geen schulden aan en start pas een nieuw project wanneer er voldoende financiële 
middelen aanwezig zijn. 
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 7. Toekomst 
 
De binding met de donateurs is van groot belang voor de continuïteit in de geldstroom. Mama Africa 
for Gambia wil graag langdurige relaties opbouwen en onderhouden met donoren om zo de diverse 
projecten te kunnen uitbreiden en te kunnen blijven ondersteunen.  
 
De stichting heeft als doel de bestaande projecten niet alleen af te ronden, maar ook om daarin te 
blijven investeren, met middelen en mensen om zo het voortbestaan en de kwaliteit te waarborgen. 
Met aanvullende nieuwe projecten hoopt Mama Africa for Gambia een positieve en kwalitatieve 
bijdrage te kunnen leveren aan de zo broodnodige zorg en onderwijs in Gambia. 
 
 


