Als publicatie in 2018:
Staat van baten en lasten 2016
Baten:
Sponsors
Giften (eenmalig)
Gambiadag
Lasten:
Donatie project Latrya
Donatie project Sare Wallom
Gambiadag
Bestuurskosten
Reiskosten
Containers
Communicatie
Kantoorkosten
Repr.kosten
Diverse kosten
Voorzieningen
Financieringskosten
Resultaat 2017

19.176
52.201
613
€

71.990

€
€

-60.424
11.566

-39.250
-3.840
-296
-319
-5.633
-2.080
-872
-2.141
-851
-588
-4.000
-554

Toelichting 2017:
Het jaar 2017 kenmerkt zich door:
Latrya:
1. Er zijn nieuwe meubeltjes gemaakt door lokale mensen voor onze kleuterschool
2. Het laboratorium is opnieuw ingericht en van eigen stroom voorzien
3. De kleuterschool is over 3 klassen van een nieuw dak voorzien
4. De solarvoorziening mbt zonnepanelen en accu's is uitgebreid
5. Er is een groot kippenhok gebouwd, uiteindelijk bedoeld voor de handel
6. De muur bij de ingangspoort naar de medische post is geheel vernieuwd
7. Het opleiden van plaatselijke jongeren tot vakbekwame medewerkers
Sare Wallem:
1. Uitbreiding solarenergie en watervoorziening
2. Cursus voor de vrouwen van het dorp gegeven door het ministerie van Agriculture
Het bestuur heeft besloten dit jaar toevoeging te doen aan het
calamiteiten- en grootonderhouds fonds.
Verantwoording uitgaven ter plekke in Gambia:
Verantwoording van uitgaven ter plekke wordt gedaan door onze lokale project manager
Alassan Jah in samenwerking met en controle door ons bestuur.
Zo houdt onze Stichting goed in de gaten dat het geld goed en volgens de doelstelling
van de Stichting besteed wordt.
De activiteiten tbv het project Sare Wallom hebben wij dit jaar verder uitgebreid.
Hiertoe is uitvoerig overlegd met het bestuur van Stichting Montferland alsook met de
lokale projectmanager Yerro. Ook voor dit project geldt dat uitgaven door ons

bestuur worden gecontroleerd.
Specifieke plannen voor 2018:
Latrya:
1. Uitbreiding wachtruimte medische post
2. Bouw nieuwe garage voor de ambulance
3. Vernieuwing accu's zonne-energie
4. Eventueel aanschaf van een nieuwe 2e hands ambulance
5. Opleidingen voor jongeren tot vakbekwame medewerkers
Sare Wallem:
1. Bouw van een brug over een riviertje die in de regentijd te hoge waterstand heeft,
waardoor kinderen uit drie dorpen niet naar school kunnen.
2. Grote wens is nog een keer: een kleine auto (pick-up) voor vervoer van tuinopbrengst
en een tractor voor het omspitten van de tuin.

