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Voorwoord 

 

2020, wat een raar jaar ligt er achter ons. De wereldwijde uitbraak van Covid 19 raakt ons allemaal. 

Hierdoor konden wij als stichting maar heel weinig betekenen voor onze projecten. De bouw van de 

kraamkliniek ligt stil, doordat we ons financieel plaatje nog niet rond konden krijgen. Alle activiteiten 

die waren uitgezet voor dit jaar kwamen te vervallen. Gelukkig hebben we door fondsenwerving al 

enkele prachtige donaties mogen ontvangen zodat de realisatie van de kraamkliniek iets dichterbij is 

gekomen. In april zijn wij een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Wilde Ganzen. Hier zijn 

wij ontzettend blij mee. Een geweldige financiële bijdrage komt ons tegemoet wanneer ook wij als 

stichting onze bijdrage aan kunnen leveren. Door zelfwerkzaamheid van de community in Yundum 

kunnen de totale kosten beperkt blijven. Maar we zijn er nog niet! 

 

Ook de kinderen van de kleuterschool in Brikama konden enkele maanden niet naar school i.v.m de 

lockdown. Het voedsel wat er nog was voor de lunch die wij drie keer per week aanbieden is toen naar 

de armste gezinnen gegaan. Eind oktober, toen de school opnieuw opstartte, is er dankzij de club van 

50 en andere donaties weer voorraad voor drie maanden in kunnen kopen. Voor de school en de beide 

zorgcentra, Kafuta en Yundum, hebben we geld overgemaakt voor desinfectie middelen. 

 

Vele gebreide dekentjes, mutsjes en zelfs Nijntje, maar ook dozen vol met 2de hands sportshirts zijn 

via container vervoer in Gambia terecht gekomen. Dank aan iedereen die dit mogelijk hebben 

gemaakt. 

  



Jaarverslag 2020 

 

Inleiding 

Gambia is het kleinste en één van de armste landen van heel Afrika. Vooral onderwijs en 

gezondheidszorg laten veel te wensen over door gebrek aan geld. Voor veel kinderen is het niet 

mogelijk om naar school te gaan. Ouders hebben geen geld om het schoolgeld te betalen, er is geen 

school in de directe omgeving of ze zijn overvol. Daarnaast zijn veel schoolgebouwen in slechte staat 

en is er weinig of geen lesmateriaal. 

 

Ook de gezondheidszorg is erg slecht. Er is te weinig medische apparatuur, geen aparte 

behandelkamer en het komt voor dat er geen licht en water is. 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 de sanitaire voorzieningen zijn meestal 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 is zich bewust van de noodzaak om bij te dragen aan het welzijn 

van de Gambiaanse bevolking. Wij geloven dat investeren in gezondheidszorg en onderwijs de manier 

is om de Gambiaanse bevolking te helpen. Stichting Mama Africa for Gambia werkt nauw samen met 

de lokale autoriteiten en heeft goede contacten opgedaan de afgelopen jaren door het helpen bij 

verschillende projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.   

 

  



Wat is er al bereikt        

Tot op heden hebben we ons gefocust op een aantal projecten.  

 

De "School of Destiny" in Brikama (kleuterschool) 

• hier is het toiletgebouw gerenoveerd;  

• er is een muur om de school heen gebouwd voor de veiligheid van de kinderen; 

• de school is inmiddels voorzien van schoolborden, stoelen, tafels en overige schoolspullen 

zodat er op een goede wijze lesgegeven kan worden.  

 

Gedurende 2020 hebben we 

hier desinfectiemiddelen 

geleverd en opnieuw 

voedsel ingekocht voor de 

lunch, 3 keer per week. 

 

 

Met hulp van onze donateurs 

hebben we twee 

schommelrekken geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto rechts: Met dank aan de “club van 50” kunnen wij 

drie keer per week een lunch aanbieden.  

  



Bij de gezondheidscentra in Kafuta en Yundum 

• hier is de waterleiding en de elektriciteit vernieuwd; 

• de gezondheidscentra zijn voorzien van medisch apparatuur; 

• in Yundum hebben wij een aparte ruimte kunnen bouwen welke in gebruik is genomen als  

behandelkamer voor het verzorgen van wonden. 

 

Ook hier hebben we gedurende 2020 desinfectiemiddelen gedoneerd en wederom een flink aantal 

gebreide dekentjes en mutsjes. 

 

 

Foto rechts: 

Dit is Kafuta Healthcenter.  Hier hebben wij naast 

vele dekentjes, babykleerjes  en bloeddrukmeters ook 

deze mooie babyweegschaal achter mogen laten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto rechts: 

Dit is Yundum Healthcenter. Hier wordt de 

kraamkliniek gebouwd. Toen we hier ook een 

babyweegschaal brachten werd er gevraagd om 

alsjeblieft de volgende keer ook personenweegschalen 

mee te nemen, voor de wat grotere kinderen op het 

consultatiebureau. Ook hier worden babykleertjes, 

dekentjes en mutsjes uitgedeeld tijdens de consulten.   

Foto samen met projectleider Jerreh Manneh 

  



Waar we ons nu op richten:  

Het bouwen van een kraamkliniek in Yundum 

 

In juni 2018 zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van een kraamkliniek bij het 

gezondheidscentrum in Yundum. Een lang gekoesterde wens van de gehele gemeenschap aldaar. 

Het gezondheidscentrum in de huidige vorm biedt, naast prenatale zorg en babyconsultatie, ook eerste 

hulp. Maar wanneer een vrouw moet bevallen is er daar geen gelegenheid voor. Er sterven teveel 

jonge vrouwen en baby’s, omdat er in de directe omgeving geen kliniek is waar goede artsen kunnen 

helpen bij de bevallingen. Er is in het hele gebied maar één ambulance en die is dus zeker niet altijd 

(op tijd) beschikbaar. Een lange reis naar de dichtstbijzijnde kliniek of een ziekenhuis gaat vaak ten 

koste van levens. De bouw van de  kraamkliniek is daarom zeer noodzakelijk!  

 

In 2020 hebben wij een samenwerkingscontract afgesloten met Wilde Ganzen die ons financieel zal 

ondersteunen. Deze steun bestaat uit een bijdrage ter hoogte van een derde van de totaalbegroting, op 

voorwaarde dat wij het resterende bedrag uit andere bronnen weten te dekken. We hebben met 

verschillende andere aanvragen al de nodige ondersteuning ontvangen, maar er is nog heel veel geld 

nodig om de gehele kliniek te kunnen financieren. 

 

2020 stond ook voor dit project in het teken van ondersteuning op het gebied van Corona, wat zich 

met name heeft geuit in de levering van desinfectiemiddelen.  

 

  



Jaarrekening 2020 

 

Balans per 31-12-2020 
 

Bank    € 23.315,60 Eigen vermogen 1-1-2020  €   5.485,07 

Kas    €      400,00 Resultaat boekjaar  € 18.230,53 

 

Totaal    € 23.715,60     € 23.715,60 

 

 

Staat van baten en lasten 
 

Baten      Lasten  

Giften club van 50   €      540,00  Project club van 50   €     750,00  

Giften     €   5.349,90  Health center Yundum   €     100,00  

Fondsen healthcenter Yumdum € 13.414,70  Vrouwen van kafuta   € -  

Rente     €          0,00 Kosten containervervoer  € -  

Onkosten stichting   €        45,00  

      Bankkosten    €      179,07  

      Resultaat    € 18.230,53 

 

Totaal baten   € 19.304,60 Totaal lasten   € 19.304,60 

 

 

 

 

 

 


