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VOORWOORD 

 
In 2010 startten onze voorzitter Maartje en secretaris Loes met de eerste activiteiten 

van stichting Hand in Hand Gambia. Wat heel klein begon, nam steeds grotere vormen 

aan. In 2015 verhuisde onze penningmeester zelfs naar Gambia. Nu, 10 jaar na de start, 

is het weer tijd voor een jaarverslag.  

 

We waren een aantal jaren wat rustiger; onze prioriteiten lagen op andere vlakken en 

de samenwerking in Faraba verliep helaas soms moeizaam, wat maakte dat er bij ons 

niet de roep was om nieuwe projecten op te zetten. 

 

In 2019 veranderde dit echter, toen we plannen kregen om in samenwerking met Fatou 

en Mohammed Sissoho (eigenaren van Jadu’s Daycare and Nursery School in Lamin 

Village) een geheel nieuwe school bouwen voor het dorp en alle omringende gebieden. 

Een school voor kinderen van 0 tot 18 jaar, met onderwijs van een hoog niveau. Fatou 

kwam twee weken naar Nederland om mee te kijken op een Nederlandse basisschool 

en ging boordevol ideeën terug naar Gambia.  

 

Er werden plannen gemaakt voor een grote school, voor ongeveer 800 leerlingen. En 

eind 2019 startten we met de bouw! Ook in 2020 ging de bouw verder, want het 

realiseren van zo’n groot project duurt wel even. Tijdens de bouw bleven de kinderen 

die al naar Jadu’s kwamen, gewoon komen én er kwamen telkens nieuwe leerlingen bij. 

De school is eind 2020 nog niet klaar en dit zal ook nog wel een tijd duren, maar we 

hopen in 2024 het gehele project af te kunnen ronden. 

 

Dit alles hebben we kunnen realiseren door heel veel hulp van diverse particulieren, die 

besloten zich in te zetten voor onze stichting en voor Jadu’s. Ook hier kwam de 

betekenis van onze naam weer duidelijk naar voren: hand in hand. We willen alle 

personen die ons geholpen hebben, op welke manier dan ook, ontzettend bedanken! 

 

 

Bestuur Stichting Hand in Hand Gambia 
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ALGEMEEN 

 
Visie & missie 

Hand in Hand Gambia zet zich in om de leefomstandigheden in Gambia te verbeteren, 

met als belangrijkste onderdeel het onderwijs. De stichting is opgezet door twee 

leerkrachten en vervolgens uitgebreid met mensen die vanuit andere invalshoeken 

meedenken en meehelpen. Wij zijn van mening dat onderwijs de basis vormt voor de 

ontwikkeling van een kind. Zonder (goede) scholing wordt de kans op een goede 

toekomst heel klein. We vinden dat elk kind recht heeft op onderwijs. In Gambia is dit 

helaas nog lang niet het geval. Vooral de nursery schools zijn voor veel ouders 

onbetaalbaar, waardoor veel kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar oud niet naar school 

gaan. Voor deze kinderen zet Hand in Hand Gambia zich in. We bouwen scholen in 

dorpen waar nog geen scholen zijn, we herbouwen scholen die niet de beschikking 

hebben over een goed schoolgebouw en we ondersteunen kinderen door (gedeeltelijk) 

het schoolgeld te betalen, zodat ze naar school kunnen gaan. 

 

Uiteraard vinden wij het ook belangrijk dat het onderwijs een bepaald niveau heeft. In 

Gambia worden de leerkrachten anders opgeleid dan in Nederland. Wij gaan met de 

leerkrachten in gesprek om vanuit beide visies goed onderwijs in te richten. Vanuit 

Nederland zorgen we voor bepaalde materialen die nodig zijn om dit onderwijs te 

kunnen realiseren, als deze niet in Gambia te krijgen zijn. 

 

Naast het de verbetering van het onderwijs, richten we ons ook op andere faciliteiten 

die de leefomstandigheden van de inwoners van Gambia verbeteren. Hierbij valt te 

denken aan health centra en jeugd centra. We bekijken welke voorzieningen in een 

dorp nodig zijn en waar men behoefte aan heeft en bepalen vervolgens of Hand in 

Hand Gambia er een rol in kan spelen om deze faciliteiten te realiseren. 

 

Hand in Hand Gambia vindt het heel belangrijk om bovenstaande doelen in 

samenwerking te realiseren. Dit blijkt ook uit de naam van de stichting; hand in hand; 

Gambia en Nederland samen. Overleg staat bij ons hoog in het vaandel. We werken 

vanuit de vraag van de Gambiaanse bevolking. We zijn namelijk van mening dat wij 

niet degene moeten zijn die moeten bepalen wat er in Gambia moet gebeuren. We zijn 

wel degene die hen kunnen helpen om hun ideeën te realiseren. 

 

Hand in Hand Gambia wil structurele hulp bieden. Dit houdt in dat we bijna altijd 

langere tijd aan een project verbonden zijn. De eerste jaren bieden we het project veel 

financiële hulp. We maken echter vanaf het begin al plannen over de wijze waarop het 

project onafhankelijk kan worden. Hier werken we samen naartoe; onze steun neemt 

af en het project zorgt steeds meer voor hun eigen inkomsten. 
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Oprichting  

Stichting Hand in Hand Gambia is sinds 2012 een officiële stichting en staat 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56515420. 

 

Samenstelling bestuur 

Op 31 december 2013 bestond het officiële bestuur van stichting Hand in Hand Gambia 

uit:  

Voorzitter Maartje Heger 

Secretaris Loes Hirdes 

Penningmeester André Heger 

 

Op 31 december bestond het officiële bestuur van onze partnerorganisatie in Gambia, 

Hand in Hand Association uit: 

President Sulay Mbye 

Secretary Maartje Heger 

Treasurer André Heger 

Vice President Loes Hirdes 

Auditor Lotte Heger 

Adviser Abdoulie Gaye 

 

Fiscaal 

Per 2012 is Stichting Hand in Hand Gambia gerangschikt als ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling) op grond van artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001. Voor de 

schenker zijn door de rangschikking als ANBI aan de Stichting Hand in Hand Gambia 

gedane schenkingen, legaten en erfstellingen fiscaal aftrekbaar op grond van artikel 

6.32 e.v. Wet Inkomstenbelasting 2001 en artikel 16 Wet Vennootschapsbelasting 1969. 

 

Bankrelatie 

Stichting Hand in Hand Gambia staat geregistreerd bij de ING Bank onder iban nummer 

NL67INGB0007675394. 

 

Internet 

Het adres van onze website is www.handinhandgambia.nl. Ook plaatsen wij veel 

informatie op onze Facebookpagina www.facebook.com/handinhandgambia. 
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PROJECT JADU’S 
 

Vóór 2020 

Stichting Hand in Hand Gambia ondersteunt Jadu’s al enige jaren. Voor 2017 bestond 

deze hulp voornamelijk uit het doneren van (les)materiaal. In 2017 bouwden we, in 

samenwerking met de eigenaren, een nieuw primary school gebouw, mogelijk 

gemaakt door meerdere donaties.  

 

2020 

In 2019 zijn we gestart met de bouw van een geheel nieuw schoolgebouw bij Jadu’s, 

bedoeld voor 800 leerlingen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het project omvat een 

daycare, nursery school, primary school en secondary school. Ook wordt er een grote 

kantine gebouwd, een speelplaats met speeltoestellen en diverse sportvelden.  

 

Dit is mogelijk gemaakt, doordat een investeerder vanuit Nederland besloten heeft te 

investeren in de bouw van deze school. De financiële afspraken hierover zijn 

rechtstreeks gemaakt tussen deze investeerder en de eigenaren van Jadu’s. Wij als 

stichting staan daar buiten. Wel helpen wij (voornamelijk onze penningmeester die in 

Gambia woont) ter plekke mee en begeleiden het hele project. Ook hebben we met 

een deel van het geld dat de stichting tot haar beschikking had materialen voor de 

school aangeschaft.  

 

Dit jaar gingen we verder met de bouw. De benedenverdieping was in 2019 al klaar 

en in 2020 is men gestart met de bovenverdieping en de kantine. Ook is er een 

voetbalveld bij het schoolgebouw aangelegd. Toen dit klaar was, aan het einde van 

2020, was er plek voor zo’n 600 leerlingen. 

 

Plannen voor 2021 

Met de inkomsten die de school binnen krijgt met het schoolgeld dat die 600 

leerlingen betalen, gaat er een derde verdieping gebouwd worden. Er zijn in totaal 

nog 8 klaslokalen en 4 laboratoria nodig om de school tot een plek te maken waar 

kinderen hun gehele schoolcarrière kunnen doorlopen. Naar verwachting zal het 

gehele project in 2024 klaar zijn.  

 

Wij als stichting zullen verbonden blijven met Jadu’s in een begeleidende en 

ondersteunende rol, vanuit alle kennis en ervaring die we beschikken. Financieel zijn 

wij niet betrokken bij de bouw van dit project en dat zijn we ook niet van plan.  

 

Wel verschepen we heel graag in 2021 of 2022 een container naar Gambia met o.a. 

sportmaterialen en andere benodigde spullen voor de school. De donatie voor deze 

container hebben wij al mogen ontvangen in de vorm van een donatie van de 



Stichting Hand in Hand Gambia | jaarverslag 2020 
7 

Wereldwinkel, maar vanwege covid was het helaas niet mogelijk om de verscheping 

al plaats te laten vinden. 
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FINANCIEEL VERSLAG 

 
1.1 BALANS per 01-01-2020 

 

01-01-2020 

 

ACTIVA 

 

Vlottende activa 

 

Liquide middelen             €12.535 

 

Totaal               €12.535 

 

 

 

 

 

 

01-01-2020 

 

PASSIVA 

 

Reserves en fondsen 

 

Reserves              €12.535 

 

Totaal               €12.535 
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1.2 BALANS per 31-12-2020 

 

31-12-2020 

 

ACTIVA 

 

Vlottende activa 

 

Liquide middelen                €6501 

 

Totaal                  €6501 

 

 

 

 

 

 

31-12-2020 

 

PASSIVA 

 

Reserves en fondsen 

 

Reserves                 €6501 

 

Totaal                  €6501 
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

2020 

 

BATEN 

 

Eigen fondsenwerving  

 

Particulieren            €150                                                                                             

 

Som der baten         €150 

               

 

2020 

 

LASTEN 

 

Besteed aan doelstelling 

 

Project Jadu’s        €6000 

Administratieve kosten       €184                                        

 

Som der baten         €6184 
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CONTACT 

 

Stichting Hand in Hand Gambia 

Mariastraat 69 

5912 CC Venlo 

Tel.: 0623643820 

E-mail: info@handinhandgambia.nl 

Internet: www.handinhandgambia.nl / www.facebook.com/handinhandgambia 

 

Bankrekening IBAN NL67INGB0007675394 t.n.v. Stichting Hand in Hand Gambia 

KvK 56515420 

RSIN 8521.65.705 

 

 

 

 


