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Het einde van het jaar is al weer in zicht en ondanks allerlei intens droevige 
gebeurtenissen elders in de wereld en acties hiervoor, denk aan Syrië en de Filipijnen, 
heeft 2013 veel goeds gebracht voor de stichting. De afgelopen periode stond weer in 
het teken van activiteiten die aardig wat opgeleverd hebben voor allerlei doeleinden in 
Gambia. We zullen mede hierover verslag doen in deze nieuwsbrief.

Activiteiten zomer/najaar 2013
Om geld in te zamelen hebben we ook dit jaar weer aan een aantal markten/festivals 
deelgenomen, en wel op de Weidegangsfeesten in Aarle-Rixtel, Festival Wereldwijd in Loon op 
Zand, de Kennedymarkt in Someren en het Regenbogenfestival in Geldrop. Daarnaast hielden we 
in Someren in het voorjaar een boekenuitverkoop en in het najaar een boekenbeurs met opnieuw 
ingezamelde boeken. De plattelandsvrouwen in Abbekerk nodigden ons uit om een presentatie te 
komen geven en Marianne Huisman organiseerde ook dit jaar weer een paranormale avond, 
waarvan de opbrengst bestemd was voor de stichting. Zij stelde tevens een prachtig beeld ter 
beschikking, wat door middel van een loterij een heel mooi bedrag opleverde. Verder ontvingen 
wij van particuliere sponsoren regelmatig een bedrag voor Gambia. Alles bij elkaar leverde dit het 
mooie bedrag op van € 5.101,48.

Bezoek aan firma Verhaak
Ook deze zomer verbleef Alhagie Saho, onze samenwerkingspartner in Gambia, twee maanden in 
Nederland. In die periode hebben we een bezoek gebracht aan firma Verhaak, die ons al enige 
jaren voorzien van schoolmaterialen voor de school in Jakaba in Gambia en een schooltje in Kuho-
Sosse in Senegal. We werden hartelijk ontvangen en voor Alhagie was het erg bijzonder om zo´n 
goed georganiseerd en gastvrij bedrijf te bezoeken.

Dutch Design week
Tijdens de Dutch Design week in Eindhoven hebben we kennis gemaakt met Ruben Feenstra van 
´A Boys Dream´. Samen met Foeke Galema heeft hij de Dream Bench ontwikkeld. Zij willen per 
verkochte bank 20,-- euro beschikbaar stellen aan de stichting. We hebben samen met hen 
besloten deze bedragen op te sparen totdat een kind voor langere tijd naar school kan.

Sponsoring kinderen
Komende winter zal het bestuur van de stichting in zijn geheel een bezoek brengen aan Gambia.
We willen in die periode o.a. een bezoek brengen aan de school in Jakaba. Via het schoolbestuur 
zullen we om schriftelijke feedback vragen wat betreft de sponsorkinderen. In het voorjaar zullen 
we alle sponsoren van de kinderen hierover berichten.

Zorgboerderij
Na twee jaar fondsen werven hebben we dit najaar kunnen starten met de bouw van de 
geiten/schapenboerderij voor gehandicapten in Tanji. De compound is ondertussen ommuurd en 
aan de dierenstal wordt gebouwd. We hopen de bouw van het project in het voorjaar van 2014 af 
te ronden en te starten met het werven van jong gehandicapten die via dit project een zinvolle 
dagbesteding zullen hebben.

Muziekset voor het Youth and Community Center
Omdat de inkomsten van het Youth and Community Center tot nu toe vooral kwamen uit het 
internetcafé hebben we het idee opgevat dat het centrum financieel erg geholpen zou zijn met 



een eigen muziekset. Tot nu toe moest het centrum tijdens discoavonden of muziekprogramma´s 
elders een muziekset huren. Stichting Een Aarde heeft een bedrag beschikbaar gesteld om een 
professioneel muziekset te laten bouwen in Gambia. Zeer binnenkort zal dit in gebruik worden 
genomen.

Website en Facebook
In de zomermaanden heeft onze webmaster Sebastiaan Sarton de website aangepast. Deze is nu 
toegankelijker en overzichtelijker. Ook heeft de stichting onlangs een facebookpagina aangemaakt 
waarop we regelmatig postings zullen doen om sponsoren, vrijwilligers en belangstellenden op de 
hoogte te houden van onze activiteiten. www.facebook.com/futureforyoungpeople

Anbi
De Belastingdienst heeft nieuwe voorwaarden gesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen 
(ANBI’s), waarvan de stichting ook deel uit maakt. Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI  meer 
transparantie bieden via de website. Binnenkort zullen deze gegevens op de website worden 
vermeld. 

Variva Opleidingen
Variva Opleidingen uit Someren heeft n.a.v. hun 10-jarig bestaan besloten om een cursus te 
bekostigen voor de drie medewerkers die op het Youth and Community Center in Tanji werken. 
Twee van hen zijn ondertussen met hun cursus gestart. De derde medewerker zal in 2014 starten 
met een cursus.

Partin Dag Amersfoort
Op 30 november jl. hebben we deelgenomen aan de Partin Dag in Amersfoort die was 
georganiseerd door Wilde Ganzen. Tijdens deze dag kregen we als bestuur veel bruikbare 
informatie om een goed beleidsplan te schrijven. Een beleidsplan is nodig is om aan de eisen te 
voldoen voor de nieuwe ANBI-wetgeving. In de middaguren volgden we een workshop ‘frames en 
communicatie’. Dit is een vorm van communicatie aan de hand van frames die we kunnen 
gebruiken voor het schrijven van artikelen en  teksten op onze website. Kortom, het was een 
zinvolle dag waarop we als bestuur veel informatie opgedaan hebben om nog professioneler ons 
werk te kunnen vervolgen. 

Versturen container
Onlangs hebben we 3,5 m3 aan kinderkleding, computers, gereedschap en schoolmaterialen 
verstuurd met een container vanuit Asten. Deze zal omstreeks half december arriveren in Gambia. 
We hopen hiermee weer vele minderbedeelde mensen in het land te kunnen steunen.

Vrijwilligers
Na enkele jaren met zijn drieën (Toon, Nellie en Petra) het vele werk te hebben verzet dat het 
runnen van een stichting met zich meebrengt, hebben we nu hulp van een groot aantal 
vrijwilligers. Dit maakt het voor ons wat beter te behappen. We zijn daar uiteraard erg blij mee! 
Daarom hebben we dit jaar voor het eerst een vrijwilligersmiddag georganiseerd voor iedereen die 
afgelopen periode voor ons klaar stond met het sorteren van de duizenden boeken, bij de 
boekenbeurs en andere door de stichting georganiseerde activiteiten. Op 24 november jl. kwamen 
we met 33 vrijwilligers bij elkaar. Onder het genot van koffie/thee en iets lekkers, hielden we een 
korte presentatie over het werk van de stichting, waarna iedereen in groepjes werd verdeeld om 
te discussiëren over een drietal vraagstukken. We hebben deze erg succesvolle en gezellige 
middag afgesloten met een echte Gambiaanse snack.

                 Namens alle betrokkenen in Gambia en het bestuur van de stichting 
iedereen HEEL HARTELIJK DANK voor uw steun en FIJNE FEESTDAGEN!!!
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