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In het voorjaar van 2019 is de bouw van het Educatief en Cultureel Centrum in Tanji
af gekomen. Het centrum omvat;
– Een hal waarin allerlei activiteiten, muziekoptredens en workshops plaatsvinden en
waar ook een keuken met een eetgelegenheid te vinden is.
– Een naaiatelier waar batiklessen gegeven worden.
– Een aparte ruimte waar deelgenomen kan worden aan sandpainting workshops.
– Een receptie.
– Woonruimte voor de lokale werknemers.
Jongeren met muzikaal en artistiek talent kunnen aan de slag met het geven van
workshops aan lokale inwoners en aan geïnteresseerde toeristen, gasten en
vrijwilligers die op of rondom het project verblijven. Dit jaar heeft het centrum al veel
belangstellenden mogen ontvangen en heeft met succes gedraaid.
Eind 2018 is er een donatie gedaan aan de stichting door derden met als doel om 3
Gambiaanse studenten een kans te geven om een beroepsopleiding te volgen. In de
zomer van 2019 waren er duidelijke aanwijzingen dat een van hen de hulp niet serieus
nam. Daarom heeft het bestuur in samenspraak met de sponsor besloten om te
stoppen met het betalen van het schoolgeld.
Zowel in februari als in december heeft de stichting een groep Veva studenten van
ROC Midden Nederland mogen ontvangen in Gambia. De studenten werden ingezet
om op scholen waar veel achterstallig onderhoud is, renovatiewerkzaamheden te
verrichten. Door hen zijn er 3 klassen gerenoveerd op de Tanji Lower Basic School,
een groentetuin aangelegd en een klas geschilderd op de Tujering Upper and Senior
Secondary School en muren, vloeren en het dak vervangen op een Islamitsiche school
in Tanji. De werkzaamheden zijn vanuit alle betrokkenen naar alle tevredenheid
verlopen en bleken zeer succesvol te zijn.
Inmiddels is er ook een gesprek geweest met docenten van de HTV opleiding van ROC
Midden Nederland en ROC Amersfoort. Zij maken plannen om in februari 2020 naar
Gambia te komen.
Een bekende, die in voorjaar van 2019 Gambia heeft bezocht, wilde graag een
kleuterschool in Madiana voorzien van nieuw schoolmeubilair. Terug in Nederland vond
hij een school die hun meubels wilden vervangen. Deze schoolmeubels zijn met
sponsoring opgestuurd via een container van Gambia for You en aangekomen in
Gambia op de kleuterschool afgeleverd.
Ook in 2019 is er door particuliere sponsoren van de schoolkinderen in Jakaba weer
een mooi bedrag bijeen gebracht. Het schoolbestuur betaald hiervan o.a. de salarissen
voor de leerkrachten en het onderhoud van de school. Naar de sponsoren is in het
voorjaar een (financieel) verslag gestuurd.
In de zomerperiode heeft de stichting via verkoop van spullen uit Gambia, enveloppen
trekken en boekenverkoop deelgenomen aan enkele markten en festivals. In
november is er een paranormale avond georganiseerd die druk bezocht werd en
waarvan de entreegelden voor de stichting waren.
Dit jaar hebben we helaas geen boekenbeurs kunnen organiseren, omdat er nog te
veel boeken nagekeken en opgeruimd moesten worden. Wel hebben we alle boeken
gescand via een speciale app. Dit heeft toch nog een paar honderd euro opgeleverd.
Met de overgebleven betere boeken willen we in 2020 nog eenmaal een kleinschalige

boekenbeurs organiseren. De overige boeken gaan naar stichting Boeken Steunen
Mensen. Vanaf 2020 willen we stoppen met het houden van boekenbeurzen.
Na afronding van enkele grote projecten de afgelopen jaren heeft het bestuur
besloten om het wat rustiger aan te gaan doen. We hebben nog wel plannen om
kleinschalige projecten te ondersteunen. Een daarvan is om samen met een
vrijwilliger, die de zorgboerderij in Tanji heeft bezocht, plannen te maken voor de
inrichting van een snoezel- ofwel ervaringsruimte voor kinderen met een ernstige
beperking. Dit project kan gerealiseerd worden in een al bestaande ruimte op de
zorgboerderij. De ruimte moet daarvoor nog verbouwd, aangepast en ingericht
worden.
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