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      Voorwoord: 

 

 

Wij hebben het jaar 2015 heel mooi afgesloten.                                                

Study4girlsgambia heeft er 4 nieuwe leerlingen bij en heeft nu in totaal 14 

meisjes onder haar hoede. 5 meisjes hebben eindexamen gedaan, alle 5 

geslaagd waarvan 1 het hoogste eindigde van de klas. 

Deze 5 leerlingen zijn allemaal doorgestroomd naar High school. Dit biedt 

weer mogelijkheden voor later om een HBO of universitaire opleiding te 

volgen. 

Een andere leerling heeft eindexamen als kapster gedaan en is hiervoor 

geslaagd. Zij heeft de ondersteuning van Study4girls Gambia niet meer 

nodig. 

De stichting heeft in 2015 weer 2 werkbezoeken afgelegd naar Gambia. Alle 

leerlingen hebben huisbezoeken gehad en een gedegen persoonlijke 

begeleiding. De scholen zijn bezocht, en de betalingen hebben rechtstreeks 

aan de scholen plaats gevonden. De jaarlijkse uitreiking van de 

encyclopedisch aan einde jaar leerlingen van de Lybert Preparatory School 

heeft plaats gevonden. Er zijn ook dit jaar weer schoolspullen aangeschaft 

voor deze school. Net als in 2014 hebben wij ook dit jaar weer hulpgoederen 

verzonden, in de vorm van goed gevulde bananen dozen, voor mensen die 

bijna geen familie hebben en straatarm zijn.  

Door donatie hebben wij laptops kunnen uitdelen aan de Highschool 

leerlingen.  

                                                                                                                               

De stichting heeft een stabiele financiële positie kunnen opbouwen door het 

organiseren van beamer presentaties, het positief uitdragen in de media, een 

mooi website, de Rabo fietstocht, email marketing, “Tientje Vriendje” actie. 

Elke leerling heeft 1 of 2 vaste sponsoren voor de duur van minimaal 3 jaar. 

Wij verwachten in 2016 al onze leerlingen naar beste kunnen te 

ondersteunen. Wij willen het aantal leerlingen voorlopig niet vergroten 

omdat wij geloven in het kleinschalige en dat een intensievere begeleiding 

tot betere resultaten lijdt.                                                                                                 

In 2016 willen wij voor de Lybert School nieuwe lessenaartje aanschaffen, 

het kantoor van de Head master herinrichten en een toilet gebouw 

realiseren.                                                                                                           

Wij zetten ons weer in door middel van sponsorlopen, lezingen, sociale 

media, nieuwsbrieven en de vaste donateuren op de hoogte houden d.m.v. 

verslagen van de leerlingen. 
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    Jaarverslag Study4girlsgambia 2015     

In het kalenderjaar 2015 hebben wij 2 werkbezoeken afgelegd naar Gambia. 

Werkbezoek april 2015 

Eindexamen 

Daar 5 van onze leerlingen eindexamen deden zouden wij in deze periode afspraken gaan maken bij de High schools 

waar zij in september naar toe gaan.  De scholen waren echter 2 weken gesloten i.v.m. paasvakantie. Bij hoge 

uitzondering hebben wij besloten om aan de verzorgers van 1 leerling het schoolgeld contant te voldoen. Twee leerlingen 

bleven op dezelfde school en daar hadden wij al afspraken mee. Voor nog 2 leerlingen heeft een goede vriendin in 

Gambia, werkende in het onderwijs, het voor ons geregeld dat wij in november het schoolgeld mogen betalen. Het 

betalen van de schoolgelden moet altijd bij aanvang van het schooljaar.  In september is het regenseizoen nog volop 

aanwezig. Daar hebben wij in Nederland al genoeg van dus gaan wij liever in november naar Gambia. 

Nieuwe leerlingen 

Tijdens dit werkbezoek hebben wij 4 nieuwe leerlingen kunnen inlijven binnen onze stichting. Er wordt pas een nieuwe 

leerling ingelijfd wanneer wij een vaste sponsor hebben voor minimaal 3 schooljaren. Het selecteren van een leerling gaat 

als volgt in zijn werk:   Wij bezoeken een lagere school in het westen van Gambia. Wij kijken welke lagere schoolverlater 

goed kan leren, gemotiveerd is en afkomstig is uit een zeer arm gezin dat het schoolgeld absoluut niet zelf kan betalen 

waardoor het meisje dus moet stoppen met het volgen van onderwijs  Vervolgens gaan wij met de head master van de 

school naar de compound waar het meisje woont en beoordelen de woonsituatie. Wanneer wij overtuigd zijn dat de 

mensen niet in staat zijn de school zelf te betalen hebben wij een gesprek met de ouders en de leerling. De leerling vult 

een Engelstalige vragenlijst in, vervolgens wordt er een contract voorgelezen en besproken met de leerling en de ouders. 

Dit wordt ondertekent door de ouders, de leerling en een bestuurslid. Indien de leerling of de ouders het contract niet 

naleven wordt de leerling buiten de stichting gezet. 

Huisbezoeken 

2 van onze leerlingen komen uit de binnenlanden en wonen in gastgezinnen in Brikama. Wij hebben daar de Bottrop 

junior secondary school bezocht en een gesprek gehad met de Headmaster. Helaas is het onzeker of 1 van de leerlingen 

het examen wel haalt. Wij hebben, na een goed gesprek met het meisje, besloten dat zij voldoende gemotiveerd is en bij 

een eventueel negatief resultaat het jaar mag overdoen.                                                                                                                  

Meisje nummer 2 hebben wij ook bezocht en veel succes gewenst met het eindexamen.                                                      

3 meisjes van Seino school in West Gambia hebben wij ook heel veel succes gewenst. Het zou wel eens kunnen dat één 

van deze gaat eindigen als beste van haar klas en daar zijn wij heel trots op. 

De negen andere leerlingen hebben ook een huisbezoek gehad. Tijdens dit bezoek konden zij vertellen over de gang van 

zake op school. Eventuele misstanden konden wij dan proberen recht te zetten. Helaas waren de scholen tijdens dit 

bezoek  gesloten i.v.m. paasvakantie.  Tijdens dit bezoek betalen wij aan de ouders de transport kosten tm oktober naar 

school. Het gebeurt wel eens tijdens zo’n bezoekje dat blijkt dat een leerling ziek is of een ontstoken kies heeft. In zo’n 

geval betalen wij de kosten voor de (tand)arts. Tevens worden de schoolresultaten  en het schoolverzuim besproken van 

het eerste en tweede tremester.   

Tentamen kappersopleiding 

1 van onze leerlingen deed op dat moment tentamen voor haar kappersopleiding. Het is erg leuk om te zien wat voor 

kunstwerken ze allemaal kon maken met kroeshaar.  Ze is uiteindelijk geslaagd. 

Encyclopedisch 

Op de Lybert Preparatory School in Sanchaba Sulay Jobe krijgen alle leerlingen die in het laatste schooljaar zitten een 

Engelstalige encyclopedie van ons cadeau. Dit is een wereldwijde actie van de Rotary waar wij van hebben mee kunnen 

profiteren. Zo’n boek is een enorm bezit voor deze kinderen. Erg leuk dus om uit te delen. 
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Werkbezoek november 2015 

Huisbezoeken 

Het valt niet mee om in Gambia afspraken te maken. Wij zouden huisbezoeken afleggen en hadden  om 10.00 uur 

afgesproken met onze vertrouwenspersoon. Uiteindelijk stapten wij pas om 14.00 uur in de taxi. Hierdoor hebben wij nog 

niet de helft kunnen doen van onze dag planning. Tevens heeft Gambia géén straatnamen en huisnummers. Wij zijn dus 

niet in staat om onze leerlingen op eigen kracht te vinden. Wij zijn volledig afhankelijk van onze vertrouwenspersoon 

aldaar. Bovendien waren de zandwegen, die vol diepe kuilen zitten, zeer slecht begaanbaar. Door de vele regen 

(regentijd) staan de kuilen in de wegen vol water en deze zandwegen zijn veranderd in glibberige modderpoelen. Dit 

heeft ons doen besluiten om de leerlingen in het vervolg naar ons toe te laten komen. Wij nemen dan zitting in een 

schoolgebouw dat wij zelfstandig kunnen vinden en zijn hierdoor niet meer afhankelijk van één persoon.                                                                                                       

Uiteindelijk hebben wij alle meisjes bezocht. Wij hebben reiskosten betaald tm eind maart 2016. Tevens hebben de 

ouders geld ontvangen voor 2 paar schoenen. Alle meisjes kregen een etui met inhoud en een tasje met wat kleding. Wij 

hebben de meisjes verteld waar wij voor moeten betalen bij de scholen. Hierdoor kwamen wij erachter dat wij betalen 

voor dingen die zij niet krijgen. Uiteraard hebben wij dit bij de scholen rechtgezet. 

Betalen schoolgelden 

Het betalen van het schoolgeld is een redelijk ingewikkeld gebeuren wanneer je dat vergelijkt met Nederland. Wij betalen 

de uniformen, schoolboeken, werkschriften, computerlessen, gym outfitje contant aan de school. Vervolgens gaan wij 

naar de bank van de school en betalen daar contant voor iedere leerling 3 schooltermijnen van ieder 3 maanden. Daar 

ontvangen wij reçuutjes van welke wij vervolgens weer naar de school brengen. Zij maken een kopie en wij nemen de 

reçuutjes mee naar Nederland voor onze administratie. 100 Gambiaanse dalasi is ongeveer € 2,-.  Wij hebben dus 

enorme pakken met papiergeld bij ons. 

Eindexamens 

Hoera! al onze leerlingen zijn geslaagd voor het eindexamen. Een van onze leerlingen is inderdaad geëindigd als beste 

van haar klas. Wat zijn wij trots op alle 5 de meisjes. 

High School 

6 leerlingen hebben wij nu op High school. Allemaal zijn ze dit jaar van school veranderd. Alle nieuwe scholen hebben wij 

bezocht om ons voor te stellen, betalingen te doen en afspraken te maken.   

laptops     

2 van de High school leerlingen hebben een gebruikte laptop ontvangen.  De overige 3 ontvangen hun laptop in februari 

van de voorzitter die dan met een groep Rotary mensen naar Gambia afreist. Deze laptops hebben wij belangeloos 

ontvangen van scholen en bedrijven.   

schoolspullen  

De Lybert Preparatory School  is een lagere school waar wij nauwe banden mee hebben. Deze school ontvangt ieder jaar 

schoolspullen in de vorm van schriften, potloden, gummen, bortkrijt etc.  Deze spullen worden door ons aangekocht in de 

hoofdstad Banjul.  

Hulpgoederen 

Wij hebben dit jaar voor de 2de maal een zending hulpgoederen verstuurd per schip. De hulpgoederen bestaan vooral uit 

kleding. Dit gaat naar mensen die weinig tot geen familie hebben en werkelijk straat arm zijn. Zij verkopen de kleding en 

kunnen van het geld rijst en olie kopen. 

Fruit Damens langs het strand  

Deze reis hebben wij een groep van 22 vrouwen die fruit verkopen langs het strand blij gemaakt met 2de hands kunststof 

tafels en stoelen. Nu kunnen de toeristen even lekker zitten wanneer zij een portie vers fruit willen eten.  

En verder?                                                 

Moest de website helemaal worden omgezet omdat de provider dat zo bedacht had. Gelukkig hebben wij een ICTer 

gevonden die geheel belangeloos de site heeft overgezet en hem nu beheert.                                                                                      

Hebben wij ons uiterste best gedaan om sponsorgelden binnen te halen d.m.v. het geven van presentaties,  de “Tientje-

Vriendje” actie, de fietstocht van de Rabobank en het uitdragen van de stichting via werk(relaties), Social media en het 

verspreiden van nieuwsbrieven.                
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Het bestuur:                                                                                                                                                           

Het bestuur is samengesteld uit 2 vrouwen: een voorzitter “Guda Ros Zeeman” en een Secretaris-penningmeester 

“Margreet Dekker Noort”. Verder is er de ICTer Rick Klijbroek voor de website. Cees Dekker de echtgenoot van Margreet 

is een uitstekende Ambassadeur voor de stichting en haalt door zijn sociale netwerk veel donateurs binnen. Het valt niet 

mee om mensen te vinden voor het bestuur. De werkbezoeken moeten door de bestuursleden zelf betaald worden. Zij 

ontvangen wel per werkbezoek (lees: bezoek aan Gambia) een vergoeding van € 100,-. 

        Visie 2016: 

Ons doel is om voorwaarden te scheppen voor het geven van onderwijs aan meisjes uit de armste gezinnen in Gambia in 

de leeftijd van 12 tot ongeveer 21 jaar. Daarbij beperken we ons tot scholen in de omgeving van Serrekunda (Kololi) en 

Sukuta in West Gambia zodat we in staat zijn om bij onze werkbezoeken persoonlijke begeleiding te verzorgen. 

Wij hebben niet de ambitie om uit te groeien tot een grote stichting daar wij aan het kleinschalige en persoonlijke de 

voorkeur geven. De afgelopen jaren is wel gebleken dat het geven van een goede persoonlijke begeleiding een 

tijdrovende klus is. Bovendien valt het niet mee om in een Afrikaans land afspraken te maken.  

Onze leerlingen wordt de mogelijkheid geboden om, indien zij dat ambiëren en qua niveau kunnen, door te stromen naar 

een universiteit of anderszins hogere opleiding. 

Missie 2016: 

De afgelopen jaren hebben wij voornamelijk als doelstelling gehad om een buffer op te bouwen voor onze huidige 

leerlingen voor het geval een vaste donateur weg zou komen te vallen.  Wij willen niet dat een van onze leerlingen dan 

zou moeten stoppen met haar opleiding. Omdat wij nu voldoende reserves hebben opgebouwd gaan wij ons in 2016 

inzetten om de lagere Lybert Preparatory School in Sukuta te helpen aan nieuwe lessenaartjes, het herstellen van oude 

lessenaartjes, het bouwen van een toilet gebouw en het inrichten van een kantoor voor de Head master.  

Verder zullen wij in 2016 onze 14 leerlingen naar beste kunnen ondersteunen.    

Nieuwe donaties 2016 

Wij zullen donaties binnen halen door middel van het werven van vaste donateuren, door het uitdragen van de stichting, 

het houden van een “Tientje-Vriendje” actie, het verzenden van mailing naar scholen en bedrijven en het geven van 

lezingen. Daarnaast hebben alle leerlingen een eigen donateur die jaarlijks een vast bedrag doneert aan 

study4girlsgambia voor de studie kosten. 

Werkbezoeken 2016 

Het bestuur regelt minimaal 2 werkbezoeken in dit kalender jaar.                                                                                              

Het eerste werkbezoek vindt plaats eind maart-begin april.                                                                                              

De leerlingen worden persoonlijk bezocht en ontvangen voor een bepaalde periode reiskosten vergoeding voor het 

transport naar school. Voor de aankoop van 2 paar schoenen ontvangen zij ook contant geld. In een gesprek kunnen zij 

eventuele problemen bespreken met het bestuurslid. Indien nodig worden er stappen ondernomen om het probleem op te 

lossen.                                                                                                                                                           

Wanneer leerlingen eindexamen doen in mei-juni wordt nu in april de eventuele nieuwe school (High School) bezocht om 

afspraken te maken over de toelating en de betalingen van het schoolgeld in november.                                                                                                
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            4 van onze eerste leerlingen 

 

 

                   

                                                                                                                                                                          

Geef meisjes in Gambia een kans! 


