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    Voorwoord 
2020 was een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Binnen het bestuur van Gamrupa namen we 
afscheid van Hennie, die vanwege haar privé-situatie de werkzaamheden niet langer kon 
combineren. Gelukkig blijft ze betrokken als vrijwilliger, en hebben we Anita Kroeze als bestuurslid 
kunnen toevoegen.  
2020 was het jaar waarin we te maken kregen met een wereldwijde pandemie en daarmee ook met 
reisbeperkingen, lockdowns en allerlei bijbehorende maatregelen. Het zal niemand verbazen dat de 
Covid pandemie ook forse gevolgen heeft voor onze activiteiten en de projecten.  
Gelukkig is er over 2020 best veel positiefs te melden.  Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat ik 
zelf met Go For Africa afreisde naar Gambia, en daar betrokken was bij de officiële opening van het 
elektricien opleiding van het educatiecentrum in Sifoe. Weer een stap vooruit!  
Stappen vooruit zijn we blijven zetten. Ondanks de beperkingen, ondanks het feit dat we dit jaar 
geen fondsenwervend evenement konden organiseren, maar dankzij de tomeloze energie en 
voortvarendheid van onze Gambiaanse en Europese Gamrupa vrienden bleven we plannen maken en 
lukte het om ontwikkeling te blijven laten plaatsvinden.    
In 2021 richten we ons op het stabiliseren van de lopende, structurele projecten ten behoeve van 
ontwikkeling (denk aan het schoolfonds, het educatiecentrum, de medische post). Op het moment 
van schrijven is een gezamenlijk project gaande, samen met de kerk in Laren, om ervoor te zorgen 
dat opnieuw een container verstuurd kan worden. Materiaal is er al, maar de mogelijkheid om de 
container te versturen was er in 2020 niet.  
Ook zijn we druk bezig met de voorbereidingen van het plastic recycling project dat vanwege de 
corona-beperkingen ook in 2021 niet door kan gaan en uitgesteld wordt naar medio juli 2022. De 
bedoeling van dit project is dat van het zwerf-afvalplastic op een zeer duurzame en milieu 
vriendelijke manier mooie, goed bruikbare artikelen worden gemaakt. Dit alles onder leiding van 
studenten van de KU Leuven in België. Een geweldig project, waarmee we niet alleen een bijdrage 
gaan leveren aan bewustwording, maar ook aan werkgelegenheid en het milieu in Sifoe en 
omstreken.  
We zullen, net als voorgaande jaren, het komende jaar de schouders er flink onder zetten en op zoek 
gaan naar middelen om ons werk in Gambia voort te zetten. 
  



 

 3 

 Jaarverslag  1.1 Inleiding  Sinds 2002 werkt de kern van het bestuur van Stichting Gamrupa Europe vanuit Sifoe; destijds een dorp zonder elektriciteit en met slechts provisorische watervoorzieningen op het platteland van Gambia (West-Afrika). Ellen Meulenveld en haar moeder Hinke de Klerck ondersteunden, in nauwe samenwerking met dorpelingen, de ontwikkeling van kleinschalige vee- en tuinprojecten en een water-verdeelsysteem (in de schooltuin). Tot 2007 werden deze projecten uitgevoerd door een ongeregistreerde werkgroep in Nederland en een groep toegewijde inwoners van Sifoe. De projecten groeiden groter en de focus breidde zich uit naar het verbeteren van onderwijs en medische zorg in de regio. Deze ontwikkelingen leidden tot de officiële registratie van de NGO GamRuPA (Rural Poor Association (The Gambia)) in Gambia (2007) en de Stichting Gamrupa Europe in Nederland (2008). Het bestuur bestaat op dat moment uit de mensen die tot dan toe alle projecten hebben gecoördineerd. Sinds de officiële registratie van beide stichtingen zijn er verschillende projecten opgezet en uitgevoerd, die blijk geven van een intensieve samenwerking tussen de lokale bevolking en de Stichting in Nederland. Ook lokale scholen, de ziekenhuispost, overheidsinstanties en andere relevante partijen in Gambia werken mee aan onze projecten.  1.2 Visie, missie en werkwijze  Stichting Gamrupa Europe werkt vanuit de visie de ontwikkeling en het welzijn van de plattelandsbewoners van diverse regio’s in Gambia te bevorderen. Op basis van deze visie ondersteunt en begeleidt de Stichting kleine ontwikkelingsprojecten in Gambia om vooruitgang te realiseren. De plattelandsbewoners geven aan welke problemen er zijn binnen de gemeenschap en leveren hierbij de ideeën om het op te kunnen lossen. Voor het uitvoeren van deze projecten leveren zij de arbeidskrachten en Stichting Gamrupa Europe biedt de professionele begeleiding en kennis vanuit Nederland. Oftewel: “Wij ontwikkelen geen mensen! Wij helpen mensen zichzelf te ontwikkelen.” Deze samenwerking leidt tot mooie resultaten voor de ontwikkeling van Gambia.  1.3 Organisatie Gamrupa Europe  Het bestuur van Gamrupa Europe bestaat uit de volgende leden: Ellen Meulenveld   - Voorzitter en penningmeester  Anita Kroeze  - Secretaris  Marcel Simons - Bestuurslid  Naast de stichting Gamrupa in Nederland is er ook de Vzw Gamrupa in België. In de praktijk functioneert het  bestuur van Vzw Gamrupa Europe - Belgium en Nederland als één team.  Het bestuur in België bestaat per 31 december 2019 uit Marcel Simons (voorzitter), Christian Jorgensen. De leden van de besturen komen meerdere malen in het jaar bij elkaar om te vergaderen. Uiteraard vonden de overleggen in 2020 voornamelijk online plaats. Tussendoor wordt er ook telefonisch en per mail overlegd i.v.m. zaken die op korte termijn actie nodig hebben.    
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2. Activiteiten en projecten 2020    Ook Gamrupa heeft het afgelopen jaar de slag gemaakt tot het online vergaderen. Er werd zes keer vergaderd, waarbij ook Martine Stoppelenburg, onze adviseur van Bureau BIS aansloot. Dit zijn de gezamenlijke vergaderingen van Gamrupa Europe en Gamrupa Belgium. Tussen de reguliere vergaderingen is er regelmatig contact over de lopende projecten.   De werkzaamheden van de verschillende vrijwilligers gaan ook in andere vormen door. Zo lang de lockdown er is, kan er bijvoorbeeld niet gezamenlijk gebreid worden door de breigroepen, maar breien de mensen thuis wel door. Wanneer het kon, kwamen vrijwilligers op verschillende plekken bij elkaar om plannen te maken voor activiteiten die gedurende de lockdown wel kunnen, of bijvoorbeeld  om kleding te sorteren, na te kijken en in te pakken in bananendozen. Kleding die o.a. gekregen is van de kleding winkel Bristol, de Basisschool Sprinkler uit Meppel, de scholen en de kerk in Laren en veel, heel veel gulle particuliere gevers.   Het gehele jaar door is er zowel in Gambia, als in Europa, met Humasol en studenten aan de universiteit Leuven gewerkt aan het plastic recycling project, dat in de zomer van 2020 in Gambia geëffectueerd zou worden. Vanwege de pandemie bleek dit onmogelijk en is ervoor gekozen om het project vanaf september 2020 met een nieuwe lichting studenten verder uit te diepen en te concretiseren voor de zomer van 2021.  Ten tijde van het schrijven van dit verslag is duidelijk geworden dat de implementering van het project aldaar, opnieuw met een jaar uitgesteld moet worden.    Korte terugblik op de activiteiten 2020   Januari:   Een volle container wordt geladen en verscheept. In de container zitten deze keer onder andere gesponsorde materialen voor educatiecentrum.    Februari:  De voorzitter reist in februari en maart met een auto met de stichting Go for Africa naar Gambia. In Gambia aangekomen begint het eigenlijke werk. Alle projecten moeten worden bezocht, de boeken gecontroleerd en overal moeten overleggen en vergaderingen inzicht geven over de voortgang van de bestaande en aankomende projecten.  Maart:   Officiële opening van het nieuwe gedeelte van het educatief center. (elektriciteit)  April:  De pandemie bereikt ook Gambia en de noodtoestand wordt daar afgekondigd.   Mei:  Gamrupa stuurt noodhulp vanwege dreigende hongersnood door gevolgen van deze  noodsituatie.   Juni:   Young People Without Borders ontvangt een wifi-router. Hiermee kunnen de studenten hun studie online blijven volgen.   Juli/Augustus          

Donatie voor de verplicht gestelde mondkapjes.  
Het naaiatelier van ons educatie-centrum maakt 
duizenden mondkapjes om te schenken aan de 
inwoners van Sifoe en omstreken. Daarnaast 
worden er mondkapjes verkocht, zodat de 
productie ook na de donatie door kan gaan. 
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  Oktober:  Medische mondkapjes worden vanuit Nederland verzonden en komen in januari 2021 aan. Gamrupa Gambia verspreidt deze onder de lokale medische posten.   December  In Kasakunda wordt een waterpomp op zonne-energie in gebruik genomen. Gesponsord door Gamrupa.                        Met dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen, zoals:  Privé personen met grote en kleine bedragen - Dominicanenkapelgroep Huissen - Ten Brinke Foundation – LouKa - Gemeente Kampenhout - Stichting Jong - Protestantse gemeenten Lochem, Laren, Harfsen - Plus Beuzel - Welkoop Laren gld - Rotary Barchem  11.11.11   3. Een korte vooruitblik op 2021   Ook in 2021 zullen we creatief moeten zoeken naar mogelijkheden om de bestaande activiteiten (zoals de schoolgelden, medische post, educatiegelden)  te kunnen stabiliseren en voort te zetten. We zullen, om aan onze naamsbekendheid te werken, actief de media opzoeken. Onze donateurs en geïnteresseerden gaan we betrokken houden middels de nieuwsbrief.  Daarnaast zal er hard zal gewerkt worden aan de fondsenwerving voor het nieuwe project, de plastic recycling, van afval naar gebruiksvoorwerpen. Indien weer mogelijk zullen we ook weer voorlichting gaan geven op markten en evenementen.  Tot slot zullen we 2021 gebruiken om onszelf te bezinnen en gaan we onderzoeken of er verbeterpunten zijn in de organisatiestructuur en samenwerkingsafspraken.    In Gambia werkt men ondertussen onvermoeibaar door aan de concretisering en van het plastic recycling project, werkt men ook door aan de uitbreiding van de markt. Het leven van alledag gaat door, ondanks covid, ondanks de enorm gestegen kosten van levensonderhoud en bijvoorbeeld van (bouw-)materiaal.  
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Kortom we focussen in 2021 op het stabiliseren van de lopende, structurele projecten (het schoolfonds, het educatiecentrum, de medische post) ten behoeve van ontwikkeling en vormgeven van het recycling-project.. We hopen uiteraard dat het mogelijk is om naar Gambia af te reizen om met eigen ogen de ontwikkelingen in de bestaande projecten te kunnen zien, de boeken te controleren, en inzicht geven over de voortgang van de bestaande en aankomende projecten.  Er is veel werk te doen in 2021 en de tijd zal leren in hoeverre het allemaal gaat lukken.  

     4. Jaarrekening 2020   Balans  
 1-1-2020 31-12-2020  
    
Bank Rabo 70,92 4045.86   
Bank Regio 1685,70 1206.62   
Spaar Rabo 744.72 744.85   
Spaar Regio 2698.62 1749.38   
Kas 112.33 25.00   
    
Totaal 5312.29 7771.71   
Verschil     2.459.42          
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 Resultatenrekening  
Inkomsten:   Uitgaven:     Werking:   
Giften 19730.11 bankkosten 260,73 
Bank rente 1.04 lidmaatschappen 60,00 
  inkoop winkel 100,00 
  Projecten:  
  Allowances 2640.00 
  Container 4960.00 
  Schoolgeld 3401.00 
  Allowances Christian 300,00 
  Noodhulp 500,00 
  Tools to Work 3000.00 
  Reis G.F.A. 2050.00 
Saldo Verlies  Saldo Winst 2459.42 Totaal 19731.15 Totaal 19731.15        


