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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, de voedselvoorziening en de economische ontwikkeling van Somita.
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, nalatenschappen en speciale acties. 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 2020 …..

Het jaar 2020 begon goed. Het lang geplande bezoek van Omar Sanyang, onze contactpersoon uit Somita in Gambia vond plaats, en ons 
voorjaarsbezoek aan Gambia was reeds geboekt.
Geweldig om met Omar samen Nederland te verkennen, waarbij we leerden om door “zijn ogen” onze wereld te bezien. Alle zaken welke 
voor ons normaal zijn, waren voor hem bijzonder. Bijzonder wil niet altijd zeggen dat het in zijn ogen ook goed is. Wat hem naast al onze 
luxe ook opviel is het individuele karakter van onze maatschappij en de “haast” waarin we leven. Moe en voldaan is Omar weer teruggegaan 
naar Gambia, in de volle overtuiging dat ook zijn wereld, zijn vertrouwde Somita, goed is om in te leven. Zeker door de samenwerking met 
onze stichting, maar wel beseffend dat zelfredzaamheid en onafhankelijkheid erg belangrijk is. 

Direct na zijn vertrek begon de pandemie, eerst klein, maar later uitgroeiend tot iets wat we allemaal niet konden overzien. Onze reis werd 
geannuleerd, waarbij we er vanuit gingen dat we later in het jaar nog konden gaan. Inmiddels zijn we 1 jaar verder en is het perspectief om 
te reizen ook voor dit jaar niet bepaald positief.

De pandemie raakte ons fors, maar de mensen in Gambia werden diep getroffen. Gambia en vele andere landen zijn in grote mate 
afhankelijk van het toerisme. Dit viel volledig weg. Geen toerisme betekent geen inkomen voor heel veel mensen, geen inkomen betekent 
honger en problemen met huisvesting, dus armoede en uitzichtloosheid, veel stress. Gelukkig bleef het aantal besmettingen in Gambia laag, 
maar ondanks dat konden de ziekenhuizen onvoldoende hulp verlenen.

In samenwerking met Wilde Ganzen hebben we samen met de mensen in Somita een voedselproject opgestart hetgeen succesvol is 
afgerond. Het verslag hiervan staat in onze nieuwsbrieven. Via David, een van onze vrienden in Gambia, hebben we aan de kust een klein 
project opgestart om hen die het echt nodig hebben van voedsel te voorzien. Meer dan 100 gezinnen worden door David voorzien van rijst 
en uien en daar waar nodig van geld. Geweldig om te ervaren hoe David, die zelf ook niets heeft, dit oppakt.

Zelfredzaamheid is voor Somita en ons altijd leidend geweest bij de projecten. Trots kunnen we samen dan ook melden dat de projecten in 
Somita doorlopen en de bevolking helpen om deze moeilijk tijd door te komen. Voor 2021 staan er diverse projecten op stapel, we hopen 
om dit samen terplekke te kunnen opstarten.

Wij willen al onze sponsoren bijzonder bedanken voor hun steun, zonder hen zou onze hulp niet mogelijk zijn. 

Eric Corstjens
Voorzitter Dawda Stichting Gambia



4

Activiteiten die zijn uitgevoerd in 2020 …..

Noodhulpprogramma vanwege de Coronapandemie

Bijna het gehele jaar 2020 stond in het teken van de Coronapandemie en de noodhulpprogramma’s die we hebben opgezet. 
Door COVID 19 kwam de economie bijna geheel tot stilstand en stegen de prijzen van voedsel enorm. Heel veel Gambianen 
kwamen zonder werk te zitten omdat bijv. ook het toerisme tot stilstand kwam.  Hierdoor van het ene op het andere moment 
geen inkomen meer. Er werden 3 programma’s gerealiseerd  in het kader van noodhulp:

• Samen met Wilde Ganzen werd een project opgezet waarbij grote hoeveelheden rijst, olie en zaden werden aangekocht.  
Begunstigers van onze stichting doneerden 50% ( Euro 6.572,00) en de andere helft van Euro 6.572,00 kwam van Wilde
Ganzen waarvoor wij hen natuurlijk heel hartelijk danken. Daarnaast werd een microkrediet verstrekt aan het VDC (Village
Development Committee) waarmee extra rijst, olie, zaden, kuikens, kippenvoer e.d. konden worden aangekocht. Dit bedrag
zal op termijn worden terugbetaald waarbij de bevolking hun voedsel aankopen tegen prijzen van voor de crisis. Het verschil
is voor rekening van onze stichting. 

• De Gebroeders van den Boschstichting doneerde Euro 5.000,00  voor de aankoop van zaden en kunstmest waarmee de  
vrouwen in hun tuin groente kunnen kweken voor het komende seizoen. Er werden zaden gekocht voor o.a. uien, pepers, 
kool, tomaten, sla, komkommer en aubergine. Grote dank aan de Gebr. van den Boschstichting.

• Onze begunstigers hebben extra gedoneerd voor het project “ Hulp aan David & Friends “. David hebben we in de afgelopen 
jaren leren kennen als een heel arme maar altijd opgewekte verkoper van juice op het strand bij de grote hotels. Deze crisis 
raakt hem en zijn gezin  heel zwaar, het zeer geringe inkomen is nu weggevallen doordat de toeristen  niet meer komen. 
Ziektes in zijn gezin en een huisuitzetting zorgen voor een donker scenario in zijn leven. Ook de mensen in zijn buurt ervaren 
hetzelfde. Het programma voorziet in verzorging van de eerste levensbehoeften voor David, zijn familie en de buurtgenoten. 
David coordineert een en ander en legt verantwoording af aan de stichting. In totaal werd tot nu Euro 1.500,00 gebruikt voor 
dit project.      

Er is regelmatig overleg met Somita waarbij de situatie wordt besproken.  Doordat Somita landinwaarts ligt blijft de besmetting 
in het dorp gelukkig beperkt. Dit is anders aan de kust. 
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Cookstove project en pellet productie (kooktoestellen op solar)

Dit project ligt door de Corona helemaal stil en zal t.z.t. weer worden opgestart. Er werd door onze stichting een pellet press
machine aangekocht en verscheept t.b.v. de pellet productie en daarnaast werd een pellet press machine aangekocht en 
verscheept op basis van een micro-krediet aan het VDC. In totaal staan er nu 3 machines. Er zal een expert worden ingeschakeld 
om de productie te optimaliseren en de operators te trainen. 

Tractor

Ten behoeve van de tractor in het dorp werden onderdelen aangekocht en  verscheept. 

Overige projecten

• M.b.t. de bijenfarm zijn de opleidingen afgerond. Er zijn 45 kasten geplaatst en er is een hek geplaatst rondom de Beefarm. De
eerste honing zal spoedig worden geoogst. 

• De kliniek heeft nog steeds geen permanente bezetting, er gaan dit jaar 2 nurses in opleiding bij het Government Hospital in 
Bwiam. Vanuit onze stichting zullen wij dit begeleiden en financieren.  Het systeem waarbij wordt betaald voor consult en 
medicijnen werkt en de ambulance is inmiddels gerepareerd.

• De uitbreiding voor het Community Building met guest houses is door Covid on hold gezet. Er zijn geen activiteiten. 
• De markthal draait alleen voor voedsel e.d. 
• De machines worden in meer of mindere mate gebruikt. Men overweegt om bepaald machines die weinig worden gebruikt 

om te bouwen naar machines waar grote behoefte aan is. ( bijv. Coos Milling) 
• De Credit Union (micro kredieten bank) loopt tot grote tevredenheid. Het overgrote deel van de kredieten wordt keurig en op 

tijd terugbetaald. De terugbetaalde gelden kunnen daarna weer worden geleend aan nieuwe klanten. 
• De kippenhouderij loopt goed, er werden dit jaar veel kuikens gekocht om op te fokken tot kippen. Er waren wel tegenslagen, 

door o.a. overvloedige regenval is een deel van de kippenrennen ondergelopen met alle gevolgen van dien. Inmiddels heeft 
men maatregelen genomen omdat dit in de toekomst te voorkomen. 

• Het watersysteem van het dorp loopt prima. De waterdruk is goed en door de geringe waterbelasting die men betaalt kunnen 
reparaties worden uitgevoerd. 

• Bij de Womens Garden is een put geboord waardoor men middels een nieuw aangelegd watersysteem op solar de planten kan 
besproeien. Er kan nu volop gezaaid en geoogst worden.       
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Staat van inkomsten en uitgaven Dawda Stichting Gambia 2020 …..

Inkomsten Uitgaven

2019 2020 2019 2020

Begunstigers Particulieren 47.797,20 7.169,75
Sponsoren 1.100,00 0,00
Verenigingen, stichtingen e.d. 14.000,00 8.020,00
Kledingacties 741,75 0,00
Overigen 0,00  0,00
Rente 7,03 2,43
Souvenirs 93,00 0,00

Algemene-, bank- en secretariaatskosten 523,80 318,23
Projecten 39.541,37 14.664,98
Reiskosten in Gambia 1.478,99 0,00
Representatie 23,89 65,50
Aankoop souvenirs 0,00 0,00
Transportkosten 752,00 970,30
Cookstove project 1.830,72 0,00   
Opleidingskosten Gambianen 1.571,00 550,00
Overigen 46,28 0,00

Onttrekking aan eigen vermogen ….. 0,00 1.376,83

Toevoeging aan eigen vermogen ….. 17.970,93                              0,00

63.738,98                 16.569,01 63.738,98 16.569,01
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Toelichting Staat van inkomsten en uitgaven Dawda Stichting Gambia 2020 …..

Begunstigers particulieren, hieronder worden de bijdragen van onze particuliere begunstigers geboekt. Door de Coronacrisis 
zijn er dit jaar ook bedragen binnengekomen t.b.v. speciale projecten. Voor het project “ Coronasupport VDC ” dat we samen met 
Wilde Ganzen hebben gerealiseerd werd een bedrag van Euro 6.178,65 gedoneerd. Wilde Ganzen verdubbelde dit bedrag en 
hiermee kon een omvangrijk voedselprogramma worden gerealiseerd. Het project “ Noodsteun David & Friends “ leverde een 
bedrag van Euro 1.800,00 op. 

Sponsoren, hieronder worden de bijdragen van bedrijven geboekt, helaas in dit “moeilijke” jaar geen donaties. 

Verenigingen, stichtingen e.d., hieronder worden de bijdragen van o.a. vastenacties, activiteiten van de Rotary etc. geboekt. 
In dit boekjaar  gaat onze speciale dank wederom uit naar de Gebr. v.d. Boschstichting uit Cuijk, zij doneerden een bedrag 
van Euro 5.000,00 ten behoeve van noodsteun (aankoop zaden en kunstmest t.b.v. voedselproductie) aan Somita. ( zie ook 
pagina 4 ) Uiteraard ook grote dank aan de Rotary Club Cuijk voor hun noodsteun voor Gambia ad. Euro 2.000,00. 

Kledingacties, zoals u in het vorige verslag heeft kunnen lezen zijn we hiermee helaas gestopt. 

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, helaas ontvangen we geen rente meer.  

Souvenirs, hieronder wordt de opbrengst geboekt van de verkoop van onze Gambiaanse souvenirs.
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Algemene-, bank- en secretariaatskosten, hieronder worden o.a. kosten voor de website, contributie voor de Verenigde 
Stichtingen Gambia, maandelijkse bankkosten, overboekingskosten naar Gambia e.d. geboekt. 

Projecten, hieronder worden alle projectkosten voor dit jaar geboekt. Voor een overzicht van de gerealiseerde projecten in 
2020 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 aldaar komen voor 100% voor rekening van de 
personen die deelnemen aan de betreffende reis. Door Corona zijn er in 2020 helaas geen bezoeken gebracht. 

Representatie, dit zijn de kosten voor representatie.

Transportkosten, dit zijn de kosten voor verzending van goederen vanuit Nederland naar Gambia middels een container. 
In 2020 werd er 3 maal een transsport gedaan. 

Cookstove project, geen ontwikkelingen in 2020 door de Coronacrisis. 

Opleidingskosten Gambianen, het wordt steeds belangrijker om Gambianen op te leiden. In 2020 werd een bedrag van 
Euro 550,00 uitgegeven t.b.v een studiereis voor Omar. 

Overigen, hieronder worden o.a. valutaverschillen geboekt van de Euro t.o.v. de Gambiaanse Dalasi.   

Aan de bestuursleden wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend die direct weer wordt  teruggeschonken door de 
bestuursleden aan de stichting. 

Onttrekking aan eigen vermogen, er werd in dit jaar Euro 1.376,83 onttrokken aan ons eigen vermogen.
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Balans Dawda Stichting Gambia 2020 …..

Activa Passiva

2019 2020 2019 2020

ABNAMRO 56.15.25.234 219,41 192,58
ABNAMRO 46.35.24.209 39.400,00 22.800,00
Eurokas 0,00 0,00
Dalasikas 11,18 11,18

Voorraad souveniers 191,10 191,10

Microkredieten 7.307,77 22.557,77

Eigen vermogen 47.129,46 45.752,63

47.129,46 45.752,63 47.129,46 45.752,63
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Toelichting Balans Dawda Stichting Gambia 2020 …..

Er worden een rekening-courant en een spaarrekening aangehouden bij ABNAMRO Bank N.V. 

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 in 2019. Het bedrag van Dalasi 615,00 is omgerekend tegen de koers 55.

We hebben een bescheiden voorraad souvenirs 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 de VDC
(Village Development Committee) t.b.v. de aanschaf van een Oil Press Machine, een Pellet Press Machine, de eigen bijdrage in 
het project voor de bijenfarm en de watervoorziening in de vrouwentuin en voorfinanciering van voedsel t.b.v. noodhulp in de 
Coronacrisis. 


