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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

Dit is onze overleden vriend 
Dawda, naar hem werd de 

stichting vernoemd. 
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Terugkijken naar het jaar 2022 …..

We kunnen weer terugkijken naar een jaar met positieve ontwikkelingen rondom de samenwerking met onze vrienden in 
Gambia. Bijzonder om te zien is dat de Corona-tijd heeft aangetoond dat Somita in staat is geweest om ook zonder onze 
aanwezigheid de lopende projecten heeft weten te beheren en daar waar nodig verder uit te breiden.

Inmiddels zijn we een nieuwe fase van onze samenwerking ingegaan. Somita heeft een projectmanager. Zijn taak is om alle 
projecten te beheren. De projectmanager, Bakary Badjie, is werkzaam voor Somita en fulltime in dienst van het VDC. Bakary
volgt een management opleiding om zijn rol verder te kunnen uitbreiden. Doelstelling is het verstevigen van de samenwerking 
tussen onze partnerorganisatie, en het VDC van Somita.

In november hebben we weer een bezoek gebracht aan Somita. Tijdens dit bezoek werd de uitbreiding van de markthal voltooid 
en de samenwerking met de projectmanager verder uitgewerkt. Tal van andere projecten werden besproken en nieuwe 
projecten werden opgestart. Ook hebben we een nieuwe projectvorm geïntroduceerd: Cashproject. Voor verdere info over deze 
projectvorm verwijs ik naar onze website.

Somita heeft volop onze aandacht maar ook David, met zijn winkeltje in Sokuta, mag niet onbenoemd blijven. David heeft tijdens 
de Corona tijd geholpen met voedselpakket uitdelen. Onze beloning voor hem was ondersteuning bij het opzetten van een eigen 
winkeltje. Hij kan nu zijn gezinnetje onderhouden met de opbrengst van zijn winkel.

Wij willen iedereen bedanken voor de ondersteuning van onze stichting.

Eric Corstjens
Voorzitter Dawda Stichting Gambia
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Activiteiten die zijn uitgevoerd in 2022 …..

Kwijtschelding van Micro Kredieten

Tijdens de jaarvergadering van ons bestuur werd besloten om enkele nog openstaande micro-kredieten die werden verstrekt 
aan de VDC kwijt te schelden. Om diverse redenen is het niet gelukt om deze af te lossen. (o.a. tegenvallende oogsten en 
opbrengsten uit verschillende projecten door het weer en de wereldwijde problemen, technische problemen in het Cookstove
project etc.) In totaal werd een bedrag van ruim Euro 7.300,00 kwijt gescholden. Men kan nu weer met een schone lei beginnen 
aan nieuwe projecten.

Aanstelling van een projectmanager Somita

Medio dit jaar werd in overleg met de VCD besloten om t.b.v. de coördinatie van de projecten in Somita een projectmanager te 
benoemen. In gezamenlijk overleg werd onze goede vriend Bakary Badjie benoemd. Onze stichting zal hem gedurende de eerste 
3 jaar een salaris en onkostenvergoeding per maand betalen en daarnaast volgt hij nu een fulltime opleiding management die 
ook wordt gefinancierd door onze stichting. Bakary is in dienst bij de VDC en legt ook aan hen verantwoording af. 

Uitbreiding Markthal Somita

Een langgekoesterde wens ging dit jaar in vervulling door de uitbreiding van de Markthal van Somita. In dit “winkelcentrum” 
wordt veel handel gedreven en er was grote behoefte aan nieuwe winkels. Uit de huuropbrengsten worden vele projecten 
gefinancierd en dit is dus een belangrijke asset voor de VDC. Het bedrijf van Omar bouwde de uitbreiding en onze stichting 
financierde het geheel. 

Aankoop motor voor David

In het vorig jaar hebben we de inrichting van een winkeltje en een startvoorraad voor David betaald. Inmiddels kan hij hieruit 
een bescheiden inkomen genereren en zijn gezin onderhouden.  Het probleem dat nu ontstond was dat hij nieuwe voorraad van 
ver zou moeten halen en dat bij bezorging van kleine aantallen er grote kosten zouden zijn. Enkele vrienden van de stichting
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hebben toen besloten om geld bij elkaar te leggen waarmee hij een tweedehands motor zou kunnen kopen.  Nu kan hij zijn
voorraden zelf halen en vervoeren.  David en het bestuur zijn deze vrijgevige begunstigers zeer dankbaar !!

Aanschaf Internetabonnement voor Bakary

Om zijn rol als projectmanager goed te kunnen uitvoeren werd ook een internetabonnement voor hem afgesloten.

Cashproject voor 3 vrouwengroepen in Somita

Op onze website kunt u uitgebreid lezen over dit project. Een drietal vrouwengroepen hebben ieder Euro 2.000,00 ontvangen 
om hiermee eigen projecten te kunnen financieren. Ze gaan in overleg met elkaar om te bepalen welke projecten worden 
opgezet, De VDC en projectmanager Bakary begeleiden hen hierin. We zijn erg benieuwd naar de ontwikkeling van deze manier 
van ondersteuning. 

Vervolg Cookstove Project

Dit veelbelovende project komt nog steeds niet goed van de grond omdat er geen goede pellets kunnen worden geproduceerd 
uit de pindadoppen. Tijdens ons bezoek in november van dit jaar is er weer uitgebreid hiernaar gekeken. Inmiddels zijn we op 
zoek naar een elektrisch aangedreven pelletpers, deze zou beter moeten werken en ontwikkeld minder warmte. Daarnaast 
natuurlijk goed voor het milieu.

GALDEP ( Gambia Agriculture Lowland Development Project) tuin

Deze tuin is jaren geleden door de overheid i.s.m. grote partijen aangelegd en werd daarna verwaarloosd. De gehele tuin is 
inmiddels overwoekerd en draagt niets bij aan het dorp. Er is een plan in ontwikkeling om deze tuin helemaal om te bouwen 
naar een boomgaard met citrus bomen. De tuin zou opnieuw omheind moeten worden en na 3 jaar zou men de eerste vruchten 
kunnen plukken. Er wordt nu gekeken naar opties en mogelijkheden om e.e.a. te realiseren. 

Micro Kredieten Bank en Somita Community Shop

Een groot deel van het vermogen van de bank gaat naar de Community Shop zodat men voorraden kan aankopen.
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Staat van inkomsten en uitgaven Dawda Stichting Gambia 2022 …..

Inkomsten Uitgaven

2021 2022 2021 2022

Begunstigers Particulieren 49.196,35 8.912,12
Sponsoren 0,00 100,00
Verenigingen, stichtingen e.d. 0,00 11.820,00
Overigen 360,98                  0,00
Rente 0,00 0,00
Souvenirs 0,00 0,00

Algemene-, bank- en secretariaatskosten 200,79 333,00
Projecten 9.285,31                 49.645,55
Reiskosten in Gambia 665,42                  1.425,67
Representatie 37,88 26,33
Transportkosten 651,52 0,00
Cookstove project 0,00 0,00   
Opleidingskosten Gambianen 587,00 3.107,22
Overigen 0,00 0,00

Onttrekking aan eigen vermogen ….. 0,00 33.705,65

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

49.557,33                  54.537,77 49.557,33 54.537,77
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Toelichting Staat van inkomsten en uitgaven Dawda Stichting Gambia 2022 …..

Inkomsten

Begunstigers particulieren.
Hieronder worden de bijdragen van onze particuliere begunstigers geboekt. Daarnaast waren er weer veel gerichte donaties 
t.b.v. personen of projecten. 

Sponsoren.
Hieronder worden de bijdragen van bedrijven geboekt. 

Verenigingen, stichtingen e.d.
Hieronder worden de bijdragen van stichtingen e.d. geboekt. Dit jaar werd een bedrag ontvangen van € 14.320,00 van de St. 
Tumani Tenda Development i.v.m. het stoppen van hun activiteiten. (kijk voor toelichting elders op deze website) Een bedrag 
van € 2.500,00 werd zoals afgesproken door geboekt naar de Yiriwaa Foundation. 

Overigen.
Hieronder vallen inkomsten die niet onder een andere grootboekrekening vallen. 

Rente. 
Hieronder treft u de rente aan over onze spaarrekening bij ABNAMRO, helaas in dit jaar geen rente ontvangen. 

Souvenirs.
Hieronder wordt de opbrengst geboekt van de verkoop van onze Gambiaanse souvenirs.



8

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 2022 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 2022 werd een bezoek gebracht door een 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.  

Cookstove project.

Opleidingskosten Gambianen, 
Het wordt steeds belangrijker om Gambianen op te leiden. In 2022 werd een bedrag van Euro 2.384,00 verstrekt t.b.v. de 
opleiding van 3 studentes tot kapster en Euro 723,00 t.b.v. managementopleiding voor Bakary Badjie.  

Overigen.
Hieronder vallen overige kosten. 

Aan de bestuursleden wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend die direct weer wordt  terug geschonken door de 
bestuursleden aan de stichting. In 2022 werd Euro 33.705,65 onttrokken aan de reservering voor toekomstige projecten. 
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Balans Dawda Stichting Gambia 2022 …..

Activa Passiva

2021 2022 2021 2022

ABNAMRO 56.15.25.234 522,73 237,56
ABNAMRO 46.35.24.209 65.000,00 43.400,00
Eurokas 0,00 0,00

Voorraad souveniers 164,40 164,40

Microkredieten 16.058,73 196,07

RC Omar Sanyang 2.136,18 6.178,36

Reservering voor 83.882,04 50.176,39
toekomstige projecten

83.882,04 50.176,39 83.882,04 50.176,39
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Toelichting Balans Dawda Stichting Gambia 2022 …..

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

Daarnaast is er een Eurokas. De Euro kas wordt op nul gehouden door afstorting naar de bankrekening. 

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 het uitstaande microkrediet dat onze stichting heeft verstrekt aan Ismaila
Camara t.b.v. aanschaf van een solarpomp voor zijn groentetuin. Ismaila is partner in het Youth project. 

De post “RC Omar Sanyang” op de balans vertegenwoordigt onze RC relatie met onze vriend en partner Omar. Wij zijn als 
stichting deze RC verhouding met Omar gestart zodat bedragen niet meer in contanten behoeven te worden vervoerd en 
wisselkoers effecten tot een minimum worden beperkt.  Wanneer we in Somita zijn voor projecten dan worden die betaald via 
deze RC en van tijd tot tijd wordt het saldo aangevuld vanuit Nederland. De RC heeft een Gambiaanse Dalasi en Euro saldo. 

De reservering voor toekomstige projecten is het bedrag dat staat gereserveerd voor de toekomst.  
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