
Jaarverslag 2021
Dawda Stichting Gambia



2

Inhoudsopgave.

Pagina 2 …..   Inhoudsopgave.
Pagina 3 …..   Voorwoord door voorzitter Eric Corstjens. 
Pagina 4 …..   Overzicht activiteiten, uitgevoerde- en onderhanden projecten door secretaris René van Steen.

Penningmeester Peter Janssen:
Pagina 6 …..   Staat van inkomsten en uitgaven 2021. 
Pagina 7 …..   Toelichting staat van inkomsten en uitgaven 2021.
Pagina 9 …..   Balans 2021.
Pagina 10 …. Toelichting balans 2021.

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 2021 …..

Helaas hadden we ook in 2021 weer te maken met de gevolgen van Covid. Vorig jaar sloten we af met het idee om in februari 

2021 weer naar Gambia te gaan, maar algauw bleek dit ijdele hoop te zijn.

Uiteindelijk konden we in november 2021 toch nog een bliksembezoek brengen aan ons dorp Somita. Ons vorige bezoek 

dateerde alweer van eind 2019, het voorjaarsbezoek van 2020 kon ondanks de reeds geboekte tickets niet doorgaan. Door dit 

alles werd de afstand tussen Gambia en ons letterlijk en figuurlijk groot. Het frequente telefonisch- en whatsapp contact 

verzachtte dit enigszins. Op deze manier werden we ook geïnformeerd over de gang van zaken in Somita, niet alleen over de 

projecten, maar ook over de situatie rondom het Corona virus in Gambia.

Alhoewel ook Gambia niet gespaard bleef van besmettingen, viel het aantal directe slachtoffers mee. Maar de indirecte gevolgen 

waren veel groter. De toch al gebrekkige medische zorg werd door de besmettingen verder afgeschaald, voedselprijzen stegen 

en de belangrijke toeristische inkomensbronnen droogden geheel op.

Tijdens ons bezoek in november, het verslag staat op onze site, hebben we ervaren wat de gevolgen hiervan zijn, maar ook 

hebben we de overlevingsdrang van de Gambianen gezien. Het was ook goed om te zien dat de projecten in Somita door zijn 

blijven lopen. De creativiteit en wilskracht van onze vrienden in Somita zijn bewonderenswaardig.

We danken alle sponsoren, zonder hen zou de steun aan Somita en onze Gambiaanse vrienden niet mogelijk zijn.

Laten we hopen dat 2022 weer een voorspoedig jaar zal worden voor onze samenwerking, waarbij we streven naar een 

langdurige en vruchtbare samenwerking met Wilde Ganzen.

Eric Corstjens
Voorzitter Dawda Stichting Gambia
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Activiteiten die zijn uitgevoerd in 2021 …..

Noodhulpprogramma’s  vanwege de Coronapandemie

Ook het jaar 2021 stond in het teken van de Coronapandemie en de noodhulpprogramma’s die we hebben opgezet. Door COVID 
19 ligt de economie nog steeds helemaal stil omdat er geen toeristen meer komen. De overheid heeft moeite om de 
voedselprijzen te reguleren en de volksgezondheid te managen door o.a. vaccinaties. 

Er werden geen specifieke projecten opgezet omdat we helaas niet naar Gambia konden reizen. In november is een kleine 
delegatie voor 1 week in Somita geweest en zijn er wel weer voorzichtig plannen gemaakt voor 2022 en verder. Met name 
Ricardo heeft samen met de jongeren uit Somita een begin gemaakt met een “Youth Project”. Onder “projecten” op onze website 
kunt u meer lezen over deze opstart.  

Coronahulp David

In 2021 liep de coronahulp aan David en zijn familie en kennissen door dank zij gerichte donaties. Kleinere bedragen werden 
per maand verstrekt t.b.v. de aankoop van rijst, olie en groente. In totaal werd door de maanden heen Euro 2.230,22 aan hulp 
verstrekt. In de “nieuwsberichten” leest u hier over.

Stormschade

In juli werd Gambia getroffen door een verwoestende storm met heel veel regen. Veel huisjes van leem vielen ten prooi aan dit
natuurgeweld en een groot deel van de oogst ging verloren. Als stichting hebben we een donatie van Euro 1.000,00 gedaan via 
de VSG aan het Gambiaanse Rode Kruis die de wederopbouw coordineert. 

Poultry project

Ten behoeve van de kippenboerderij werd Euro  1.384,48 uitgegeven i.v.m. de waterschade door het noodweer in juli.  De kippen
verdronken en er moesten nieuwe kuikens en voer worden aangeschaft. 
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Groentetuin en uitbreiding watervoorziening

Er zijn meerdere groentetuinen in Somita, maar van 1 van de tuinen moest een omheining worden gerealiseerd omdat 
loslopend vee de groentes consumeren hetgeen niet de bedoeling is. Daarnaast werd de watervoorziening verder uitgebreid met 
een solarpomp en zonnepanelen. Een bedrag van Euro 2.000,00 werd hiervoor gebruikt. 

Opstarten “ Somita Youth Project ”

Er waren kleine aanloopkosten ten bedrag van  Euro 85,83. Onze Ricardo werkt dit project verder uit met de Gambiaanse 
Ismaila en Bakary die wij goed kennen vanuit onze bezoeken aan Somita.  

Lamp voor politie van Somita

De politie van Somita staat ‘s-nachts in het aardedonker op de weg te controleren. Levensgevaarlijk en moeilijk werk. 
We hebben een lamp op zonnecellen gedoneerd ( Euro 63,94) die overdag op kan laden en ’s-nachts kan worden gebruikt. Zie 
hiervoor ook het nieuwsbericht. Hiermee verstevigen we ook onze contacten met de lokale ordehandhavers. 

Nieuwe winkel voor David

Door een gerichte actie onder onze donateurs werd geld ingezameld voor de huur, inventaris en startvoorraad t.b.v. een eigen 
winkel voor onze vriend David. Zijn verhaal leest u bij de nieuwsberichten. In totaal werd een bedrag van Euro 2.520,84 
gedoneerd t.b.v. deze actie. 

Daarnaast werden we verrast door een project van onze grote vriend Omar. Het gaat goed met zijn bedrijf en inmiddels heeft hij 
heel veel dorpsgenoten aan het werk en kunnen zijn werknemers in het onderhoud van hun families voorzien.  Omar is een 
eigen bakkerij begonnen waar hij iedere dag ruim 3000 broden bakt voor Somita en omgeving.  Ook hier zijn weer 
dorpsgenoten aan het werk en de financiering werd geheel door Omar zelf gerealiseerd.  Kijkt u onder nieuwsberichten voor 
foto’s e.d. 
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Staat van inkomsten en uitgaven Dawda Stichting Gambia 2021 …..

Inkomsten Uitgaven

2020 2021 2020 2021

Begunstigers Particulieren 7.169,75 49,196,35
Sponsoren 0,00 0,00
Verenigingen, stichtingen e.d. 8.020,00 0,00
Overigen 0,00                  360,98
Rente 2,43 0,00
Souvenirs 0,00 0,00

Algemene-, bank- en secretariaatskosten 318,23 200,79
Projecten 14.664,98 9.285,31
Reiskosten in Gambia 0,00 665,42
Representatie 65,50 37,88
Transportkosten 970,30 651,52
Cookstove project 0,00 0,00   
Opleidingskosten Gambianen 550,00 587,00
Overigen 0,00 0,00

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

Toevoeging aan eigen vermogen ….. 0,00                   38.129,41

16.569,01                  49.557,33 16.569,01 49.557,33
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Toelichting Staat van inkomsten en uitgaven Dawda Stichting Gambia 2021 …..

Inkomsten

Begunstigers particulieren, hieronder worden de bijdragen van onze particuliere begunstigers geboekt. In 2021 werd een 
nalatenschap afgewikkeld waaruit onze stichting een eindafrekening van Euro 40.288,73 mocht ontvangen. In 2019 werd ook al 
een voorschot ontvangen. Daarnaast waren er weer veel gerichte donaties t.b.v. personen of projecten. 

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

Verenigingen, stichtingen e.d., hieronder worden de bijdragen van stichtingen e.d. geboekt. Dit jaar geen bijdragen hieruit. 

Overigen, hieronder vallen inkomsten die niet onder een andere grootboekrekening vallen. 

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.

Toevoeging aan reservering voor toekomstige projecten, er werd in dit jaar Euro 38.129,41 toegevoegd. 
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Uitgaven

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 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. In november 2021 werd een kort bezoek gebracht door een kleine delegatie. 

Representatie, dit zijn de kosten voor representatieve activiteiten.

Transportkosten, dit zijn o.a. de kosten voor verzending van goederen vanuit Nederland naar Gambia middels een container. 
In 2021 werden voor het voedselproject samen met Wilde Ganzen transportkosten in Gambia gemaakt. 

Cookstove project, nog steeds geen ontwikkelingen in 2021 door de Coronacrisis. 

Opleidingskosten Gambianen, het wordt steeds belangrijker om Gambianen op te leiden. In 2021 werd een bedrag van 
Euro 587,00 verstrekt t.b.v. de opleiding van 2 student nurses voor de kliniek van Somita. 

Overigen, hieronder vallen overige kosten. 

Aan de bestuursleden wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend die direct weer wordt  teruggeschonken door de 
bestuursleden aan de stichting. 
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Balans Dawda Stichting Gambia 2021 …..

Activa Passiva

2020 2021 2020 2021

ABNAMRO 56.15.25.234 192,58 522,73
ABNAMRO 46.35.24.209 22.800,00 65.000,00
Eurokas 0,00 0,00
Dalasikas 11,18 0,00

Voorraad souveniers 191,10 164,40

Microkredieten 22.557,77 16.058,73

RC Omar Sanyang 0,00 2.136,18

Reservering voor 45.752,63 83.882,04
toekomstige projecten

45.752,63 83.882,04 45.752,63 83.882,04
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Toelichting Balans Dawda Stichting Gambia 2021 …..

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. 
Het kleine bedrag op de Dalasi kas is afgeboekt en deze rekening wordt niet meer gebruikt. Overschotten en benodigde 
bedragen in Gambia worden via de rekening-courant met Omar Sanyang verrekend. 

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. Daarnaast een kredietje t.b.v. Ismaila Camara t.b.v. aanschaf van een solarpomp voor zijn groentetuin. Ismaila is 
partner in het Youth project. 

Dit jaar staat voor het eerst de post “RC Omar Sanyang”op de balans. Wij zijn als stichting een RC verhouding met Omar gestart 
zodat bedragen niet meer in contanten behoeven te worden vervoerd en wisselkoers effecten tot een minimum worden beperkt.  

De reservering voor toekomstige projecten is dit jaar extra hoog door de eenmalige afwikkeling van een erfenis en het feit dat 
corona ons zeer beperkt heeft in het opstarten van nieuwe projecten. 


