Beleidsplan ML Foundation Gambia

•

het werk dat de instelling doet:
ML foundation Gambia richt zich op de jonge generatie in Brikama, Gambia,en biedt een stukje onderwijs aan.
Educatie in een gebied waar nog veel analfabetisme heerst . Wij voelen ons geroepen om het onderwijs te
bevorderen op deze manier. Kleinschalig begonnen met 1 lokaaltje; momenteel werken wij aan een nieuw
schoolgebouw op een centrale plek die toegankelijk is voor de hele lokale gemeenschap. Kinderen van alle
verschillende stammen en geloofs achtergronden zijn welkom en we richten ons op het eerste onderwijs van
de kleuters.
Een tweede project van ML foundation Gambia is gericht op een achtergesteld gebied in het binnenland van
Gambia en draait om landbouw: het bewerken van een stuk grond met als doel groenten en fruit te kunnen
verbouwen. Hiermee dragen wij bij aan extra voedsel voor de lokale gemeenschap, we creëren werk voor de
lokale bevolking en maken hen meer zelfredzaam.

•

de manier waarop de instelling geld werft:

ML foundation Gambia is afhankelijk van sponsoren, particuliere giften en haar eigen creativiteit om te werven.
Dit gebeurt door presentaties op scholen te houden, sponsorconcerten/huiskamer concerten te organiseren
(binnen de klassieke muziek), zelfgemaakte dingen te verkopen en zo veel mogelijk openheid te geven via de
website en facebook pagina. Ook verschepen wij als stichting ingezamelde 2ehands goederen naar Gambia.
Met de verkoop aldaar verdienen we geld voor de stichting en we bieden een stukje werkgelegenheid voor
lokale verkopers, die er ook iets aan verdienen.

•

het beheer van het vermogen van de instelling:

ML foundation Gambia heeft een zakelijke rekening bij Regiobank afgesloten, die beheerd wordt door de
penningmeester (ondergetekende). Transacties geschieden in samenspraak met de secretaris en 3e bestuurder
van de stichting. Alle in- en uitgaven worden duidelijk bijgehouden in de administratie van de stichting.

•

de besteding van het vermogen van de instelling:

Elke euro die binnenkomt in de stichting zal gebruikt worden voor de aanschaf van materialen ter plaatse, ter
bevordering van de bovengenoemde projecten. In een verder stadium zullen de gelden ook worden ingezet
voor schooluniformen, schoolmeubilair (schoolproject) en boren van een waterpunt (landbouwproject).
Indien de stichting ooit onverhoopt moet stoppen, zal het vermogen naar een Nederlandse stichting gaan met
een soortgelijke passie en visie voor de lokale Gambiaan die deze hulp zo hard nodig heeft!

www.mlfoundationgambia.com
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