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Nursery/Primary School Jakaba
Met de school gaat het goed. Nog steeds gaan er zo´n 300 kinderen dagelijks naar school.
Jammer genoeg hebben we dit voorjaar tijdens ons bezoek aan Gambia niet de tijd gehad om 
naar de school in het binnenland te reizen. Wel hebben we telefonisch contact gehad met Fatty
Sarja, onderwijzer op de school in Jakaba. Hij heeft ons een (financieel) verslag toegestuurd. 
De school geeft aan nog behoefte te hebben aan schoolmeubelen voor de kleinste kinderen, 
Engelse boeken en sport en spel materiaal voor buiten. Via verschillende giften kregen we 
geschikte materialen binnen die zijn verstuurd met een container. De materialen werden in de 
maand december jl. overhandigd aan de school.
Hierbij willen we noemen dat Auke van der Meer, één van onze grote gevers, die stad en land 
afreed om speelgoed en kleding op te halen voor Gambia, op 16 december jl. na een ziekbed is
overleden. Tijdens zijn uitvaartdienst wilde hij i.p.v. bloemen geld inzamelen voor Future for 
Young People. We vonden dat erg bijzonder en waren vereerd met dit gebaar. Wij willen met 
het opgehaalde bedrag van € 356,50 dan ook iets bijzonders doen. Iets waar meerdere 
mensen plezier van hebben. Daarom hebben we besloten om met deze gift de school in 
Jakaba, die toe is aan een schilderbeurt, opnieuw te schilderen.

Zorgboerderij voor gehandicapten
Het gehele bestuur van Future for Young People is op eigen kosten naar Gambia gevlogen om 
bij de officiële opening van de zorgboerderij te kunnen zijn. Na ruim twee jaar bouwen is de 
zorgboerderij zover klaar. Het ziet er prachtig uit. Er is een winkel met baby- en kinder kleding 
ingericht. Ook hadden we gesprekken met vier (gehandicapte) mensen die we een kans wilden
geven op een betaalde baan en we hebben hen de contracten overhandigd. We starten met 
twee begeleiders en vier fysiek gehandicapten. Op 14
Februari 2016 was het zover. Een grote groep Jola
vrouwen begonnen met het maken van traditionele
muziek. Er werden vele toespraken gehouden, maar in
een lokale taal. In de winkel werden ondertussen 
een tiental kinderen omgekleed om een modeshow te
lopen met kleding uit de winkel. Daarna werden er nog
drankjes en hapjes uitgedeeld en werd de avond
afgesloten. Het was een feit, de zorgboerderij was
geopend en kan van start.
De eerste maanden van het jaar verliep alles naar wens maar na het regenseizoen is er een en
ander veranderd. Sadio die in de baby- en kinderkledingwinkel werkte heeft besloten om te 
gaan studeren. De moeder van Ibrahim werd ziek en hij vertrok naar Senegal om voor zijn 
moeder te zorgen. Alhagie B. bleek zich niet aan de contractafspraken te houden en daarom 
hebben we hem ontslagen. Ook zijn er een aantal geiten en schapen dood gegaan door ziekte 
of vergiftigd door de overbuurman. Zoals meestal het geval, is alle begin moeilijk, daarom 
hebben we besloten tot een andere aanpak. We zijn tot de conclusie gekomen dat fokken met 
de geiten en schapen niet werkt zoals verwacht. De dieren blijven dan te lang op de 
zorgboerderij waardoor de kans dat ze ziek worden te groot is. Bovendien kost het te veel geld
om de dieren lange tijd te voeren. Dat is de reden dat we hebben besloten om volwassen 
dieren in het binnenland aan te kopen om ze dan zo snel mogelijk in Tanji of omgeving weer te
verkopen tegen meerprijs. Op deze manier gaat de handel sneller en kunnen we weer wat 
meer mensen aannemen.
Tevens was er een lek in het waterleidingnet dat maandelijks hoge rekeningen met zich 
meebracht. De lekkage is grotendeels opgelost. Het bleek dat de hoofdkraan niet goed afsloot. 
Deze wordt vervangen door NAWEC. Ook zit er in het achterste gedeelte van de zorgboerderij 
een lekkage maar omdat de waterleiding grotendeels onder het beton ligt is het lek moeilijk te 
achterhalen. Daarom hebben we er een kraan tussen gezet zodat we het achterste gedeelte 
kunnen afsluiten als dit niet gebruikt wordt.
De baby- en kinderkledingwinkel loopt prima. We blijven kleding inzamelen en sturen deze met
regelmaat naar Gambia zodat de winkel bevoorraad blijft. Van de opbrengst van de winkel 
wordt een deel van de kosten die de zorgboerderij met zich meebrengt betaald.



Cultureel Skill Center, Tanji.
Ook zit er al flink schot in de bouw van het Cultureel
Skill Center. Franco, lokale samenwerkingspartner heeft
heel hard gewerkt om de workshopruimte, die voorzien
is van een keuken en opslagruimte, te bouwen. De
afwerking moet nog worden gedaan. Dat komt volgend
voorjaar weer aan bod. Via dit centrum wil Future for
Young People kansarme talentvolle jongeren een baan
bieden op zzp basis. De bedoeling is dat jongeren hun
muzikale of kunstzinnige talenten delen met lokale mensen maar ook met toeristen, 
vrijwilligers en stagiaires uit Europa.
In het najaar zijn er door NAWEC (electriciteitsmaatschappij) 10 palen geplaatst en kabels 
getrokken om het cultureel centrum te voorzien van elektriciteit.
De muzikale jongeren die straks na de start van het centrum hun talenten kunnen benutten 
zijn al dagelijks aan het oefenen en spelen de sterren van de hemel. Verder zijn er gesprekken 
geweest met andere talentvolle Gambiaanse jongeren die we willen betrekken bij het centrum.

Activiteiten
In januari 2016 heeft Mieke Schellekens met inzet van vele anderen een benefietdag voor het 
Cultureel Skill Center georganiseerd in Valkenswaard. Er was een clowns- en een djembé 
workshop waar iedereen aan kon deelnemen en na een heerlijke Gambiaanse maaltijd was er 
nog een muzikaal optreden van coverband D'n Doars. 

Op 5 juni j.l. heeft het bestuur in samenwerking met de Pipowagencamping in Someren een 
markt georganiseerd met als thema 'Puur Genieten'.  Twan en Jacqueline Bouwmans hadden 
erg hun best gedaan om de camping zo gezellig mogelijk te maken. Er namen 13 standhouders
deel aan de markt. Scouting Someren was er om de kinderen te vermaken en Marleen Mensink
kwam samen met een collega muzikant mooie luister liedjes vertolken. Er was een loterij en 
vrijwilligers van Future for Young People verzorgden de catering. De opbrengst van deze dag 
gaat uiteraard ook naar het Cultureel Skill Center. 

Op zondag 3 juli stonden we met een verkoopkraam op de Kennedymars markt in Someren.
Op zondag 4 september hielden we onze jaarlijkse boekenmarkt aan de Zandstraat 90 in 
Someren.
Op zondag 25 september stonden we met een verkoopkraam op de Andere Mert in de 
Kasteeltuin in Geldrop.

Future for Young People heeft onder haar vlag nog een project namelijk:

Sponsoring schoolkinderen Jahawour 
  Medio januari 2016 bezochten Henk en Lineke 
  Menninga samen met Alhagie Saho van FFYP,  Jahawour; een 
  dorp op de noordoever van de Gambia rivier. Tijdens een 
  bijeenkomst met de burgemeester van het dorp en meerdere 
  oudgedienden werd voor de eerste keer geld voor 21 
  sponsorkinderen overhandigd. Door middel van deze 
  bijeenkomst weet een ieder in het dorp wat de bestemming 
  van het geld is. De dorpsgemeenschap was zeer ontroerd 
  door de sponsoring vanuit het verre Nederland. Afgesproken 
  werd dat van elke compound één kind voor sponsoring in 
  aanmerking komt. Ouders binnen de compounds kunnen zelf 

  beslissen welk kind daarvoor in aanmerking komt. Er is inmiddels een lijst ontvangen met de 
namen van de kinderen, die nu naar school kunnen. 

10 Jarig bestaan stichting Future for Young People
In januari 2017 zal de stichting een mijlpaal bereiken en bestaan we alweer 10 jaar.
Tien jaar geleden begonnen we met het inzamelen van € 600,-- om een klasje in Ebo Town, 
Serekunda, te voorzien van een dak. We hadden toen nooit kunnen bedenken dat de stichting 
tien jaar later zoveel bereikt zouden hebben. Van het een kwam het ander en met vallen en 



opstaan zijn we nu waar we zijn en mogen we trots zijn. Trots op onszelf, onze trouwe 
vrijwilligers, sponsoren en donateurs en bovenal Alhagie en Franco Saho, onze Gambiaanse 
samenwerkingspartners, die zich inzetten voor hun landgenoten en ons al die jaren hebben 
gesteund en ons de juiste weg hebben gewezen in een land en een cultuur die niet de onze is.

Samen met onze vrijwilligers vieren we ons jubileum op 14 januari 2017 in gemeenschapshuis 
De Weijers in Someren.
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