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1. Korte gegevens
ML foundation Gambia is een stichting, gevestigd te Apeldoorn. Onze missie is gericht op
educatie in Gambia; hulp aan kinderen in een achterstandswijk, met een extra dimensie:
het beter aanleren van de Engelse taal. Daarnaast willen we zelfredzaamheid creëren
door middel van landbouw, zodat de lokale bevolking zelf groente/fruit kan verbouwen en
verkopen.
❖ ML foundation Gambia
❖ Website: www.mlfoundationgambia.com
❖ Email: mlfoundationgambia@gmail.com
❖ Kvk nummer: 68150849
❖ ANBI: RSIN/fiscaal nummer: 8573.22.382 te Apeldoorn
❖ Bankrekening / IBAN nummer: NL57 RBRB 0706 2887 93
❖ bestuurssamenstelling: op basis van secretaris-voorzitter, penningmeester, vicevoorzitter en
ondersteunend PR/adviseur.
❖ ML foundation Gambia werkt samen met de lokale NGO “Kan Killin Association” te Brikama, Gambia.
❖ het beloningsbeleid van de stichting: al geheel op vrijwillige basis keert de stichting geen salaris uit; alle
inkomsten komen 100% ten goede van de projecten in Gambia.
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2. Jaarverslag 2020 van maand tot m aand
Januari
Deze maand starten we met het Donkere Dagen Festival; we treden op in de vorm van
een huiskamerconcert aan de vischmarkt te Harderwijk en we laten daarbij de Westerse
en Afrikaanse muziek samenkomen. – opbrengst actie: € 300

Februari
In 2019 hebben we een presentatie in Baptistengemeente de Samenhof mogen geven, om de kinderen te
vertellen wat we voor en met de kinderen in Gambia doen. Deze maand wordt de opbrengst
bekendgemaakt.
- Opbrengst actie: : € 287
In deze maand gaat ook de eerste zending bananendozen weer richting Gambia. Dankzij Stichting
Gambia for you gaat er wekelijks een container naar Gambia.
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Maart
In maart is het tijd voor ons Schenkers evenement in ons eigen Apeldoorn. Leuk om onszelf wat
zichtbaarder te maken in eigen stad met een intiem concert als deze!
- Opbrengst actie: € 350
In Gambia vieren we elk jaar Commonwealth Day op school. De kinderen komen dan met de mooiste
haardrachten en kleding, zijn geschminkt en nemen zo mogelijk eten mee van huis. Een echte feestdag
met zingen, dansen, gebeden en eten. Wij zorgen op deze momenten voor warme lunch en drinken voor
iedere leerling. Dankzij een donatie van een familie die de school heeft bezocht hebben we dit kunnen
realiseren.
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Helaas gooit Covid-19 veel roet in het eten qua evenementen. Zo hebben we ons Viool Benefiet moeten
annuleren. De vioolleerlingen hadden hier erg hard voor gestudeerd. Ondanks deze teleurstelling hebben
toch velen hun kaartje gedoneerd.
- Opbrengst actie: € 200
Apri l
Vanwege de lockdown in Gambia hebben we een rijstactie opgezet. Via onze lokale partner en het
dorpshoofd wordt secuur bekeken waar de nood het hoogst is. Deze families worden uitgenodigd om een
zak rijst af te halen.
- opbrengst actie € 280
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Mei
In mei zien we dat de moestuin in Brikama het goed doet. Dit initiatief is tot stand gekomen tijdens de
Covid-19 lockdown door een groep moeders,om wat extra inkomen te genereren voor de gemeenschap.
Onze onderwijsassistente is momenteel de hoofdverantwoordelijke om de gewassen dagelijks van water
te voorzien.
Juni
In juni worden er 30 zakken cement bezorgd bij de school; deze hoeveelheid is goed voor meer dan 1000
stenen die gebakken gaan worden; deels om de omheining verder op te hogen en deels ter voorbereiding
op de bouw van de schuur waar we na het regenseizoen mee willen starten. Naar aanleiding van onze
nieuwsbrief ontvangen we donaties voor met name onze rijstactie en actie stenen bakken.
-opbrengst actie: € 440
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Jul i
Na het indienen van een aanvraag voor financiële support m.b.t. ons toiletgebouw krijgen we een
toezegging van : € 5000 van Stichting Salem Ermelo.We zijn hier ontzettend dankbaar voor en kunnen op
deze manier de hygiëne waarborgen voor de ruim 100 schoolkinderen!
Augustus
Deze maand zou in het teken staan van verschillende African Food & Music evenementen en een
camping evenement, maar helaas kan/mag dit allemaal niet doorgaan. Wel verzorgen we als stichting een
viool tuinconcert voor de bewoners van een zorgvilla in Arnhem.
-opbrengst actie: € 100
In augustus delen we ook weer nieuws via onze nieuwsbrief. De rijstactie blijft doorlopen en met fijne
support van velen!
-opbrengst actie: € 250
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September
September staat in het teken van onze beginnende samenwerking met B.I.S. (Bureau
Internationale Samenwerking). Samen met Martine Stoppelenburg bereiden we een
projectaanvraag voor m.b.t. een fundraising voor de bouw van vier klaslokalen.
- benodigd bedrag: : € 25.000

Oktober
Met de komst van de mondkapjesplicht gaan we zelf ook achter de naaimachine om een
ledenwervingsactie in gang te zetten. De actie heeft ons kennis doen maken met twee nieuwe donateurs.
Deze maand doen we een oproep aan een aantal bedrijven om hulp te bieden bij de re paratie die we aan
ons noodgebouwtje in Brikama moeten doen. De school mag bijna open gaan sinds de lockdown, maar
de condities van het gebouwtje is teleurstellend: termieten, indringers en hevige regen hebben veel kapot
gemaakt. Het bedrijf Aatop Veenendaal sponsort deze reparatie , zodat we precies een week later open
kunnen.
-opbrengst actie: € 400
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November
Modou stapt eindelijk op het vliegtuig richting Gambia (9 maanden later dan gepland), om zo veel mogelijk
werk te verzetten in 2 maanden. Onze missie bestaat dit keer uit:
★ Oplevering toiletgebouw, inclusief wasbakken.
★ Bouw van de schuur, zodat bouw- en schoolmaterialen veilig opgeslagen kan worden.
★ Bouw van de aangrenzende watchman plek, zodat de school bemand/beveiligd kan worden .
Alle doelen zijn behaald en het is een goede tijd geweest met de kinderen van de school en een hard
werkend team!
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Ook hebben we in november ruim 200 beginnende lees- en voorleesboekjes mogen
ontvangen van Stichting Read to Grow. Alle boekjes zijn in het Engels en voorzien van
prenten; we kijken er naar uit met deze boeken te gaan werken. De boeken zijn inmiddels
in Gambia aangekomen.

December
In December blikken we terug middels onze nieuwsbrief. 2020 – een jaar vol impact en moeilijke situaties.
Maar opgeven of stilstaan is geen optie; we gaan door met focus en passie en kijken ook zeker terug op
prachtige mijlpalen. We sluiten december af met een viooloptreden bij de Hospice in Nunspeet.
- opbrengst actie: € 75
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3. Fi nancieel jaarverslag 2020

Kas saldo 1-1- 2020
Totale inkomsten 2020

Bal ans
€ 229,00 Totale uitgaven 2020
€ 12.545,00 Kas saldo 31-12-2020

€ 12.482,00
€ 292,00

Resultatenrekening
Inkomsten totaal 2020
Totaal uitgaven 2020
Giften en acties totaal
€ 9.165,00
Bouwwerkzaamheden
€ 11.300,00
Specifieke ondersteuning
€ 2.300,00
PR - transport - kantoor totaal
€
482,00
Subsidies Mondial
€ 700,00
Besteding subsidie Mondial
€
700,00
Vaste donateurs
€ 380,00
Totaal

€ 12.545,00

Totaal

€ 12.482,00
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INKOMSTEN 2020

UITGAVEN 2020
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