
Kijk ook op onze website:  

www.study4girlsgambia.com 

In de eerste nieuwsbrief konden we mel-

den dat Fatoumata Njie het eerste meisje 

was dat met sponsorgeld weer naar 

school kon. Inmiddels worden nu vijf  

meisjes gesponsord.  

Fatoumata doet het 

goed op school. 

Haar rapport laat 

zien dat zij - on-

danks haar leer-

achterstand - toch 

goed weet mee te 

komen op school. 

 

 

 

Naast Fatoumata wordt ook Nyima Bah 

gesponsord. Zij woont in de buurt van de 

omgeving van Kololi. Afgelopen school-

jaar heeft ze de zesde klas van de lagere 

school afgerond. Ze had goede cijfers, met 

name voor rekenen en Engels. Volgens 

haar leraar is ze een harde werker. Ze 

komt uit een arm gezin van 5 kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook voor Awa Ceesay is geld overge-

maakt voor haar vervolgstudie. Awa 

woont in Bintang Bolong en wilde graag 

doorleren en dus naar de hotelschool in 

Banjul. Een vriend van de stichting, Mar-

tin de Bie, heeft haar ontmoet tijdens zijn 

reis naar Gambia dit voorjaar. Hij heeft 

ons gevraagd deze sponsoring voor hem 

te regelen via onze contacten ter plaatse.  

Ook de sponsoring van twee meisjes uit 

Bintang Bolong is in gang gezet. Het be-

treft Binta Manneh en Binta Jaffa. Beide 

meisjes zaten in klas van de Bintang Lo-

wer Basic School. Zij vielen op door hun 

goede schoolprestaties; ze hebben dus 

goede kansen om door te leren. Daarom 

heeft de stichting besloten om beide meis-

jes daarvoor een kans te geven en hun 

schoolgeld te gaan sponsoren. Het is de 

bedoeling om naast het schoolgeld, ook de 

kosten voor het schooluniform, de school-

boeken en reiskosten naar schoolvoor hen 

te gaan betalen. In beginsel reserveren 

we voor hen fondsen voor drie jaar. Want 

wat we starten, willen we ook afmaken!  

In november 2011 tijdens bezoek aan 

Gambia, zijn er contacten gelegd met de 

Sponsoring Committee Dauchingen. Deze 

stichting sponsort, net als Study4Girls-

Gambia, het schoolgeld van kinderen in 

Bintang Bolong. In Gambia is uitvoerig 

gesproken met Sebastiaan, een bestuurs-

lid van het Committee. Sebastian is sinds 

enige jaren de eigenaar van de Bintang 

Bolong Lodge en steunt de plaatselijke 

bevolking op verschillende manieren. Met 

hem werden ervaringen uitgewisseld over 

de manier waarop de kinderen van de 

basisschool te Bintang Bolong financieel 

worden ondersteunt om naar een middel-

bare school te kunnen gaan. Afgesproken 

is om samen te werken om zoveel moge-

lijk kinderen uit arme gezinnen een kans 

te geven om door te leren op de middelba-

re school.  
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Voorbereidingen waterproject in volle gang 

Op zaterdag 9 juni 

was het zover. Op de 

dag van de fietstocht 

was de wind geluk-

kig wat afgezwakt 

tot kracht 4  en be-

sloten we dat we te 

gaan fietsen. Om 

half 10 vertrokken 

we van huis richting 

dorpshuis in Nieuwe 

Niedorp, het start-

punt. Daar ontmoet-

ten we de anderen, die ook voor onze 

stichting sponsorgeld bij elkaar wil-

den fietsen.  

Ons groepje vertrok vol goede moed 

om 10 uur. We fietsten naar de eer-

ste stempelpost in Kolhorn. Daar 

gingen we blindelings achter een 

grote groep aan, waar-

door we verkeerd re-

den en een omweg van 

6 km maakten met pal 

tegenwind, oeps! Ge-

lukkig vonden we snel 

de juiste route weer 

terug en fietsten rich-

ting Schagen naar de 

2de stempelpost bij de 

Rabobank. Daar kre-

gen we een appel en 

een flesje drinken.  Er 

stond een smartlappenkoor te zin-

gen. Dat vrolijkte de boel behoorlijk 

op, want inmiddels zijn we door de 

regen  koud en nat geworden. 

We vervolgden onze tocht en fietsten 

door Valkoog en kwamen ook langs 

het clubhuis van de golfclub in Dirks

-horn. Daar trakteerde de stichting 

onze sportieve groep op een kop kof-

fie. Na de koffie hervatten wij onze 

tocht en fietsten we via Zijdewind 

weer naar Nieuwe Niedorp om onze 

stempelkaarten in te leveren. Hoe-

wel de uitgezette tocht ongeveer 34 

km lang was, stond bij ons de kilo-

meterteller op 43 km. Door wind en 

regen dus een hele prestatie, die per 

persoon € 25,-  voor de Stichting Stu-

dy4GirlsGambia heeft opgebracht. In 

totaal leverde deze tocht € 250 op 

voor de stichting!! We willen Anne-

ke, Anna, Annelien, Frank en José, 

Cees en Linda dan ook heel hartelijk 

bedanken voor hun inzet en de gezel-

ligheid en samenhorigheid tijdens 

deze sponsortocht door weer en 

wind.  
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Bij de stempelpost in Schagen 

Dankzij een gift van Biebouwadvies 

kan onze stichting een waterproject 

gaan voorbereiden. Het betreft een 

watervoorziening voor de Lybert In-

ternational School, een lagere school 

in Sukuta, die Margreet in februari 

nog heeft bezocht. De school heeft 

wel een oude waterput, maar deze is 

ingestort.  

Om twee redenen hebben we geko-

zen om dit project aan te pakken. 

Allereerst is water belangrijk voor de 

hygiëne van de kinderen en met na-

me voor het schoonhouden en door-

spoelen van de toiletten. Ten tweede 

kan met een watervoorziening ook 

een begin gemaakt wor-

den met een moestuin. 

Een moestuin kan te-

vens zorgen voor een 

welkome aanvulling van 

de maaltijd die kinderen 

op school krijgen. En als 

er wat overblijft uit de 

moestuin, dan kan dat 

verkocht worden op de 

markt. Zo kan er wat 

verdiend worden voor 

kinderen van arme ouders, die geen 

schoolgeld kunnen betalen.  

Inmiddels zijn er contac-

ten gelegd met de stich-

ting Holland Water Goes 

Africa. Zij beschikken 

over een eenvoudige wa-

terboorinstallatie om 

een waterput te slaan. 

We zijn nu bezig om sa-

men met Martin de Bie 

van Biebouwadvies het 

gehele project verder uit 

te werken.  

Stichting krijgt ANBI-status van belastingdienst 

Sinds kort heeft de stichting Study4-

GirlsGambia de ANBI-status ge-

kregen van de belastingdienst. Met 

een officiele ANBI-beschikking heeft 

de belastingdienst ons laten weten 

dat aan onze stichting met terugwer-

kende kracht vanaf de datum van de 

oprichting 27 oktober 2011 de ANBI-

status is toegekend. We zijn dan ook 

opgenomen in het ANBI-register van 

de Belastingdienst.  

 

ANBI-instellingen genieten een aan-

tal fiscale voordelen. Voor u als spon-

sor is belangrijk dat giften aan een 

ANBI aftrekbaar zijn. Giften boven 

het drempelbedrag zijn aftrekbaar. 

Periodieke giften met een acte van de 

notaris zijn volledig aftrekbaar.  

 

Bovendien zijn ANBI-instellingen 

volledig vrijgesteld van schenkbelas-

ting en erfbelasting. 

 

Voor meer precieze informative ver-

wijzen we u naar de site van de belas-

tingdienst. 

 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/

connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/

relatie_familie_en_gezondheid/schenken/

giften_aan_goede_doelen/ 

http://www.study4girlsgambia.com/ANBI-beschikking%20Study4GirlsGambia.pdf
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/rekenhulpen/programma_anbi_opzoekenhttp:/

