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De Dawda Stichting Gambia is op 2 maart 2011 opgericht ter nagedachtenis aan onze vriend 
Dawda. De stichting heeft tot doel het bevorderen van de leefomstandigheden in het dorp Somita 
in Gambia. Hierbij moet worden gedacht aan de watervoorziening, het milieu, het onderwijs, de 
huisvesting en de economische ontwikkeling van het dorp.  
Speciale aandacht is er voor het welzijn van de vrouwen en kinderen van het dorp. 
 
Onze doelen worden gerealiseerd door het aantrekken van donateurs, het ontvangen van 
schenkingen, lijfrentes en nalatenschappen, speciale acties en kledinginzameling. Omdat we ANBI 
(algemeen nut beoogende instelling) zijn gelden er speciale fiscale regelingen voor giften, 
nalatenschappen e.d. 
 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Limburg: 52235793 
Fiscaal nummer: 850355503 
Bankrekeningnummer: NL53ABNA0561525234 
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Terugkijken naar het jaar 2018: 
 
 
Het jaar 2018 was weer een bijzonder jaar met veel positieve ontwikkelingen. Tal van projecten werden afgerond en andere 
projecten opgestart. Kijk hiervoor eens naar onze fraaie website en lees onze uitgebreide nieuwsbrieven. 
  
De samenwerking met onze mensen in Somita, gebaseerd op Empowerment, Capacity Building en Ownership, staat garant voor 
een duurzame toekomst voor Somita en alle projecten. 
  
De meest belangrijke basisvoorzieningen, zoals water, gezondheid, scholing en voeding, zijn stevig verankerd in het dorp, 
waardoor we ons nu gezamenlijk kunnen richten op projecten om deze verankering te kunnen waarborgen. Denk hierbij aan 
zelfredzaamheid en het creëren van werkgelegenheid voor de jeugd. 
  
Het Mimi-moto cookstove-project en het pelletpressmachine project zijn hier concrete voorbeelden van. Bij slagen van deze 
projecten zal een verdere uitrol volgen in andere regio's in Gambia, waarbij we samenwerken met tal van andere stichtingen en 
overheden. 
  
Trots kunnen we melden dat tal van sponsoren onze werkwijze waarderen en ons steunen, waarvoor onze dank. 
  
 
Eric Corstjens 
Voorzitter Dawda Stichting Gambia 
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Activiteiten die zijn uitgevoerd in 2018: 
 

Watersysteem 
 
Door de toename van de bevolking was er behoefte aan uitbreiding van het bestaande watersysteem dat in 2010 werd 
gerealiseerd. Nu, tien jaar later. moeten nieuwe delen van het dorp worden aangesloten. De uitbreiding krijgt eigen watertanks, 
een pomp en een solarsysteem en zal daarnaast worden aangesloten op het bestaande systeem. Over een afstand van 
honderden meters is een greppel gegraven van 1.10 mtr. diep in de keiharde Gambiaanse grond. Het werk door de bevolking van 
Somita is inmiddels afgerond, het solarsysteem zal in 2019 worden geleverd en geinstalleerd door onze partner GAM Solar. De 
aanschaf van de solarinstallatie wordt mede mogelijk gemaakt door een donatie van Euro 5.000,00 die we begin januari 2019 
mogen ontvangen van de Gebroeders van den Boschstichting uit Cuijk.  
 

Health Center Somita (ziekenhuisje) 
 
Er is in 2018 een nieuw administratief systeem opgezet. De belangrijkste wijzigingen zijn de verplichting om een klein bedrag te 
betalen bij een consult en bij de verstrekking van medicijnen. Uiteraard zijn er voor de allerarmsten speciale regelingen via het 
VDC. Vanuit Nederland gaan we medicijnen leveren en we doen dit in samenwerking met de Stichting Children van Lamin 
Village. Tevens zal er voor 2 studenten een opleiding tot “nurse” worden betaald waarbij we de verplichting meegeven dat ze na 
hun opleiding een aantal jaren als nurse in Somita werkzaam zullen zijn.  
 

Markthal 
 
In 2018 is de markthal weer volledig geschilderd en opgeknapt. (plamuren e.d.) Door de extreme weersomstandigheden in 
Somita, waarbij het ruim 40 graden kan worden en vreselijk hard kan regenen, is dit om de 2 a 3 jaar noodzakelijk. Mogelijk 
komt er in de toekomst een uitbreiding van het aantal winkeltjes, er is een grote vraag vanuit startende ondernemers. 
 

Community building (gemeenschapshuis) 
 
Begin 2018 is het nieuwe Community building geopend door functionarissen van de regering, de provincie en lokaal. Een lang 
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gekoesterde wens van de bevolking van Somita ging hiermee in vervulling. Het gebouw wordt gebruikt voor het houden van 
bijeenkomsten, vergaderingen en het geven van voorstellingen. Ook wordt er “recht” gesproken door de chief en de Alkalo.     
Naast de grote gemeenschappelijke ruimte zijn er 5 kamers gerealiseerd voorzien van douche, toilet, een bed en een ventilator.  
Tijdens ons verblijf in Somita maken wij hiervan gebruik. Het VDC (Village Development Committee) verhuurt deze kamers ook 
aan passanten, toeristen en officials die in het dorp moeten zijn. Hierdoor worden er ook weer middelen gerealiseerd voor de 
verdere ontwikkeling van het dorp.  
Een echt Gambiaanse keuken completeert het geheel. Hier worden maaltijden bereid voor de gasten van het dorp door onze 
“cooking ladies”. Een vaste groep dames weet precies wat de magen van de West-Europeanen kunnen verdragen.  
 

Cookstove project (kooktoestellen op solar) 
 
In 2018 is onze stichting een pilot gestart met de Mimi Moto Cookstove. Deze pilot kan mogelijk een landelijk vervolg krijgen bij 
bewezen nut. Op de Cookstove kan worden gekookt waarbij er zeer beperkt rook en gassen vrijkomen. De cookstove is een soort 
kachel/fornuis waarbij een ventilator zorgt voor maximale verbranding van de brandstof. De accu  wordt opgeladen door een 
zonnepaneeltje. De brandstof bestaat uit kleine takjes, bladeren en pindadoppen en hierdoor wordt de ontbossing (groot 
probleem in Gambia) tegen gegaan. De cookstove gebruikt 70% minder brandstof dan een normaal kookvuur, heeft vergassing 
i.p.v. verbranding en dit alles komt de gezondheid van de kokende vrouwen ten goede. Ook de kooktijd gaat van 4.5 uur naar 2 
uur.  
De cookstove heeft ook nog een oplaadbare lantaarn met een accu en een plafondlamp waardoor de kinderen nu ook in de 
avonduren kunnen studeren. In Gambia is het om 18.30 uur al donker, Tot slot is er een USB aansluiting waardoor men ook 
eventueel andere apparaten kan opladen.  
De cookstove wordt via een microkrediet aangeboden met een looptijd van 18 maanden. Wanneer men gedurende 15 maanden 
keurig heeft betaald dan worden de resterende 3 maanden door onze stichting kwijt gescholden. Ook hier geldt weer dat we 
gaan kijken hoe we e.e.a. voor de allerarmsten gaan regelen i.o.m. VDC. 
 

Overige kleine activiteiten 
 
Er is een “zware” laptop aangekocht voor onze aannemer Omar en voor de school en het bookkeeping office (administratie-
kantoor) werden cartridges besteld. Er werden 2 pallets verstuurd met een groot aantal geschonken computers en heel veel 
sportkleding. Ook werden er verschillende opleidingen gefinancierd.  
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Staat van inkomsten en uitgaven Dawda Stichting Gambia 2018. 
 
 

Inkomsten Uitgaven   

 
2017 2018 2017 2018 
 

Begunstigers Particulieren   5.731,90 28.375,55    
Sponsoren       580,00    1.339,44   
Verenigingen, stichtingen e.d.   6.969,85 11.450,11 
Kledingakties   2.083,50    1.790,00 
Overigen      635,38          200,97 
Rente         58,70              2,73  
Souveniers         60,00        169,00 
 
Algemene-, bank- en secretariaatskosten       260,27        329,17  
Projecten 18.802,90 44.308,26 
Reiskosten in Gambia       532,06    1.555,50 
Representatie          62,80        103,55 
Aankoop souveniers            0,00             0,00 
Transportkosten    1.614,51        637,22 
Cookstove project            0,00        137,76 
Opleidingskosten Gambianen            0,00    1.097,35 
 
 
Onttrekking aan eigen vermogen …..   5.153,21    4.841,01 
 
 21.272,54 48.168,81 21.272,54 48.168,81 
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Toelichting Staat van inkomsten en uitgaven Dawda Stichting Gambia 2018. 
 

 
 
Begunstigers particulieren, hieronder worden de bijdragen van onze particuliere begunstigers geboekt. In 2018 werd ook een 
legaat ontvangen van Euro 25.000,00.  
Sponsoren, hieronder worden de bijdragen van bedrijven geboekt. 
Verenigingen, stichtingen e.d., hieronder worden de bijdragen van o.a. vastenakties, activiteiten van de Rotary etc. geboekt.  
Kledingakties, hieronder worden de opbrengsten van de doorlopende inzameling van kleding en schoenen geboekt. Deze 
activiteit gaat in samenwerking met het Leger des Heils.  
Overigen, hieronder worden o.a. valutaverschillen geboekt van de Euro t.o.v. de Gambiaanse Dalasi.    
Rente, hieronder treft u de rente aan over onze spaarrekening bij ABNAMRO.  
Souveniers, hieronder wordt de opbrengst geboekt van de verkoop van onze Gambiaanse souveniers. 
 
Algemene-, bank- en secretariaatskosten, hieronder worden o.a. kosten voor de website, contributies, maandelijkse 
bankkosten, overboekingskosten naar Gambia, telefoonkosten etc. geboekt.  
Projecten, hieronder worden alle projectkosten voor dit jaar geboekt. Voor een overzicht van de gerealiseerde projecten in 
2018 verwijs ik u graag naar het overzicht van onze secretaris op pagina 4 en 5.  
Reiskosten in Gambia, voor het vervoer naar projecten, leveranciers, overheidsinstanties en van o.a. sponsoren worden kosten 
gemaakt t.b.v. autohuur. De reiskosten van en naar Gambia en alle verblijfkosten komen voor 100% voor rekening van de 
personen die deelnemen aan de betreffende reis. 
Representatie, het grootste bedrag is uitgegeven aan het openingsfeest van het Community Center in 2018.   
Transportkosten, dit zijn de kosten voor verzending van goederen vanuit Nederland naar Gambia middels een container.  
Cookstove project, een nieuw project werd in 2018 gestart en de kosten hiervoor worden onder deze rekening verantwoord.  
U leest meer over dit project in de bijdrage van onze secretaris op pagina 4 en 5.  
Opleidingskosten Gambianen, het wordt steeds belangrijker om Gambianen op te leiden. Op dit moment worden er enkele 
inwoners van Somita opgeleid in o.a. boekhouden, administratie voeren etc. Dit is belangrijk voor het overkoepelende 
administratiekantoor en de SVCU (Somita Village Credit Union) die kleine microkredieten verstrekt aan startende ondernemers. 
 
 Onttrekking aan eigen vermogen, er werd per saldo weer bijna Euro 5.000,00 onttrokken aan ons eigen vermogen. 
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Balans Dawda Stichting Gambia 2018. 
 
 
 

Activa Passiva 
 
 2017 2018 2017 2018 
 
ABNAMRO 56.15.25.234   2.047,19       161,20 
ABNAMRO 46.35.24.209   4.610,00 19.500,00  
Eurokas           0,00             0,00 
Dalasikas       713,73        179,09 
                         
 
Voorraad souveniers      311,30        217,55 
 
Microkredieten 26.317,32    9.100,69 
 
 
   Eigen vermogen  33.999,54 29.158,53 
 
 
 
 33.999,54 29.158,53  33.999,54 29.158,53 
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Toelichting Balans Dawda Stichting Gambia 2018. 
 
 
 
Er worden een rekening-courant en een spaarrekening aangehouden bij ABNAMRO Bank.  
 
Daarnaast zijn er een Euro- en een Dalasi kas. De Euro kas wordt op nul gehouden door afstorting naar de bankrekening.  
De Dalasi kas bevat het overschot van de laatste reis. Het bedrag van Dalasi 39.255,00 is omgerekend tegen de koers 55. 
 
We hebben een bescheiden voorraad souveniers die we verkopen t.b.v. onze projecten. Op dit moment zijn er nog tassen, 
armbandjes en magneetjes voor op de koelkast in voorraad. Deze voorraad wordt vermeld tegen de inkoopprijs.  
 
Onder de post “Microkredieten” staat het saldo van de uitstaande microkredieten die onze stichting heeft verstrekt aan Omar 
Sanyang t.b.v. aanschaf van vrachtwagens en de VDC (Village Development Committee) t.b.v. de aanschaf van een Oil Press 
Machine en een Pellet Press Machine.   
 


