Als publicatie in 2019:
Staat van baten en lasten 2018
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 2018

24.031
20.880
0
€

44.912

€
€

-70.095
-25.183

-46.244
-10.620
0
-1.932
-4.086
-3.523
-824
-995
-115
-916
0
-840

Toelichting 2018:
Het jaar 2018 kenmerkt zich door:
Latrya:
1. Het huisje voor de nachtwacht is gebouwd
2. Grote poort naar het terrein van de medische post is hersteld
3. Een forse uitbreiding van de wachtruimte voor de patiënten
4. Er is een kleine personnelskamer gebouwd, zodat de medewerkers zich daar kunnen omkleden
5. Door leerlingen van het Rietveld College uit Doetinchem is een prachtige bank gebouwd
6. Door leerlingen en leraren van het Liemers College uit Zevenaar zijn 2 nieuwe toiletten

gebouwd en schilderwerk aan het bestaande gebouw verricht.
Sare Wallem:
1. Met de hulp van enige grote sponsoren hebben we een BRUG kunnen realiseren zodat de kinderen
ook tijdens het regenseizoen naar school kunnen. Een fantastisch resultaat !
2. Er is een nieuwe waterput gebouwd en de waterbassins zijn gerenoveerd
Het bestuur heeft besloten dit jaar geen 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 2019:
Latrya:
1. Overleg met een sponsor over de vernieuwing van het solarsysteem
2. Opleidingen Personeel

Sare Wallem:
1. Grote wens is nog een keer: een kleine auto (pick-up) voor vervoer van tuinopbrengst
en een tractor voor het omspitten van de tuin.
2. Uitbreiden Watervorzining

