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1. Organisatie Stichting Gamrupa Europe
Hieronder leest u meer over de achtergrond en de organisatie van Stichting Gamrupa Europe.
1.1 Inleiding
Sinds 2002 werkt de kern van het bestuur van Stichting Gamrupa Europe in Sifoe; een dorp zonder
elektriciteit en met slechts provisorische watervoorzieningen op het platteland van Gambia (WestAfrika). Ellen Meulenveld en haar moeder Hinke de Klerck ondersteunden, in nauwe samenwerking
met dorpelingen, de ontwikkeling van kleinschalige vee- en tuinprojecten en een waterverdeelsysteem (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 (Gambian Rural Poor Association) 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 in het dorp Sifoe 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 om het welzijn van de plattelandsbewoners in en de
ontwikkeling van de gemeente Sifoe te bevorderen. Op basis van deze visie ondersteunt en begeleidt
de Stichting kleine ontwikkelingsprojecten in Gambia om vooruitgang te realiseren. De
plattelandsbewoners leveren hierbij de kennis en de arbeidskracht voor het uitvoeren van deze
projecten en Stichting Gamrupa Europe biedt de professionele begeleiding en kennis vanuit
Nederland. Oftewel: “Wij ontwikkelen geen mensen, dat doen zij zelf en wij helpen hen daarbij.”
Deze samenwerking leidt tot mooie resultaten voor de ontwikkeling van Sifoe.
1.3 Organisatie Gamrupa Europe
Het bestuur van Gamrupa Europe bestaat uit de volgende leden:
Ellen Meulenveld
- Voorzitter
Hinke de Klerck
- Secretaris
Henny Sueters
- Penningmeester
Matty Zwart
- Bestuurslid
Marcel Simons
- Bestuurslid,
Voorzitter bestuur Gamrupa België en
beheer website
Het bestuur van Gamrupa Europe

Naast het Nederlandse bestuur, zetelt er ook nog een bestuur in
België. In de praktijk functioneert het bestuur van Gamrupa in België en Nederland als één team.
Het bestuur in België bestaat uit Marcel Simons (voorzitter), Patrick Geysels, Leo Swolfss en Ellen
Meuleveld.
De leden van de besturen komen meerdere malen in het jaar bij elkaar om te vergaderen. Daarnaast
wordt er veel per telefoon of mail overlegd i.v.m. zaken die op korte termijn actie nodig hebben.
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Ellen, Henny en Hinke hebben tenslotte vrijwel dagelijks contact over lopende zaken. De leden van
het team worden maandelijks op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.
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2. Partnerorganisatie Association GamRuPa (The Gambia)
In dit hoofdstuk vindt u een toelichting op de achtergrond en werkzaamheden van onze
partnerorganisatie in Gambia.
2.1 Achtergrond
Om de uitvoering van de ontwikkelingsprojecten in Gambia succesvol te laten verlopen, is er in 2007
lokaal een stichting opgericht, waarmee vanuit Nederland nauw wordt samengewerkt; de
Association GamRuPa. De Association is neutraal op politiek en religieus gebied. Het bestuur bestaat
uit personen die samen een dwarsdoorsnede vormen van de lokale gemeenschap. Zo worden de
vrouwen in de gemeenschap vertegenwoordigd door de voorzitter van de Women’s Group en
worden de jongeren vertegenwoordigd door de lokale jongerenorganisatie.
Doordat onze projecten worden uitgevoerd in overleg met de mensen uit het dorp, is er een groot
vertrouwen tussen de dorpsbewoners, de Assiocation en de Stichting in Nederland. Zo mag onze
voorzitter Ellen Meuleveld bijvoorbeeld de dorpsvergaderingen van de mannen bijwonen. Dat is
bijzonder, omdat vrouwen uit het dorp niet bij de dorpsvergaderingen worden toegestaan.
2.2 Visie, missie en werkwijze
De visie van Association GamRuPa is het verminderen van armoede in het rurale gebied bij Sifoe en
het creëren van een beter economisch en sociaal welzijn voor de bevolking. De missie van de
Stichting is het verbeteren van de voedselveiligheid, de gezondheidszorg en het economisch en
sociaal welzijn van de bevolking van Gambia. Het realiseren van deze missie doet de stichting door:
•
Het ontwikkelen van armoedebestrijdingsprogramma’s voor de gemeenschap;
•
Het mogelijk maken van verbeterde landbouw voor de plattelandsbewoners;
•
Het garanderen van maximale betrokkenheid van de inwoners bij de ontwikkelingsprojecten;
•
Het garanderen van maximale transparantie en vertrouwen t.o.v. de donors;
•
Samen te werken met de ontwikkelingspartners en overheidsorganisaties in Gambia;
•
Capaciteitsontwikkeling t.b.v. de projecten.
Association GamRuPa heeft zowel een initiatief nemende als een uitvoerende
rol. De Association geeft (met inspraak van de dorpsbewoners) aan op
welke gebieden in de gemeenschap behoefte is aan verbetering. Stichting
Waar is
Gamrupa Europe in Nederland denkt mee over de aanpak van het
verbetering
probleem, het opzetten van een geschikt project en helpt met het
nodig? (Gambia)
verkrijgen van de materiële en financiële voorzieningen. Het bestuur en
de vrijwilligers van Association GamRuPa voeren vervolgens het
project uit en houden de Stichting in Nederland op de hoogte van
de vorderingen.
Hulp bij aanpak,
Tot de hoofdactiviteiten van Association GamRuPa behoren het
managen van de gezondheidspost en onderwijs over
milieubescherming. De Association leert de schoolkinderen hoe
ze duurzaam om kunnen gaan met de schooltuin en de omgeving
waarin de gemeenschap leeft.

projectopzet en
(financiële)
middelen (NL)

Uitvoering project
(Gambia)

Werkwijze Stichting Gamrupa
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2.3 Organisatie Association GamRuPa
Het bestuur van de Association GamRuPa bestaat uit de volgende leden:
Lamin Camara (Gambia)
- Voorzitter
Lamin Badjie (Gambia)
- Secretaris
Kalifa Kanteh (Gambia)
- Penningmeester
Ellen Meulenveld (NL)
- Bestuurslid
De drie bestuursleden in Gambia zijn lokale mannen die tot 2007 de eerste projecten hebben
gecoördineerd in Gambia.
Hiernaast werkt de Assosiation met een team van vrijwilligers. Hiertoe behoren o.a. de mensen die
bij de medische post werken. De vrijwilligers komen allemaal uit de lokale omgeving en beschikken
over de benodigde vakkennis. Zij spelen dus een belangrijke rol voor de Stichting.
2.4 Contactgegevens
Association GamRuPa (The Gambia)
New Kanteh Kunda
Highway between Kitti and Sifoe
C/O P.O. Box 2090 Serrekunda
The Gambia
Tel: 00220 – 7991038 / 00220 – 9901038
Email: kalifakanteh@gmail.com
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3. Activiteiten en projecten 2015
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de activiteiten en projecten die Stichting Gamrupa Europe
heeft uitgevoerd in 2015.
Januari 2015
• In januari vieren wij de opening en overdracht van een nieuwe ‘borehole’ (watervoorziening) in
het dorp Choya in Niamina West. Dit project is uitgevoerd door Christian Jorgenson uit
Denemarken. Christian maakt in januari nog deel uit van Gamrupa Europe.
Februari 2015
• Op 5 februari komt een container met goederen aan in Sifoe. De spullen worden mede gelost
door het bestuur vanuit Nederland dat daar op dat moment aanwezig is. Een deel van de
goederen kan direct geïnstalleerd worden in de kraamkamers.
•

Op 6 februari is de grote opening van de kraamkamers en het volledig gerenoveerde ‘Health
Centre’ in Sifoe. De renovatie is voor een groot deel mogelijk gemaakt door de giften van Stichting
Wilde Ganzen. Ongeveer 5.000 mensen uit heel het land komen kijken naar dit prachtige nieuwe
kraamcentrum. Naast de schrijvende pers zijn ook TV en radio vertegenwoordigd.
De opening wordt omlijst met heerlijke maaltijden bereid door vrouwen uit alle kabilo’s, een
parade en speciale kleding. Ook zijn alle kinderen van de scholen aanwezig, die worden begeleidt
door de scoutinggroep uit Kartong. Hoewel de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken te
laat aankwam, was het een prachtige dag.

April 2015
• Op 26 april is het voltallige hoofdbestuur van Gamrupa Europe in Amsterdam op bezoek bij onze
grote sponsor; de MRC Holland Foundation, opgericht door Jan en Maureen Schouten. Zij zijn de
drijfveren achter de gift die wij via Stichting Wilde Ganzen hebben gekregen. De MRC-Holland
Foundation heeft zich tot doel gesteld binnen tien jaar heel Gambia te voorzien van goede
scholen, waar kinderen de kans krijgen een goede basisopleiding te genieten.
•

Op 27 april vindt de jaarvergadering plaats. Besloten wordt dat Christian Jorgenson zich afsplitst
van Gamrupa Europe. Christian heeft grote plannen voor het boren naar water in het verre
oosten van Gambia. Dit zijn natuurlijk prachtige plannen, maar passen niet in het werkgebied van
de Stichting in Nederland. Christian gaat kijken wat hij in zijn thuisland Denemarken aan support
kan verwezenlijken.

•

Op 28 april breekt onze penningmeester haar heup. Voor de rest van 2015 kan zij hierdoor vrijwel
niets voor de Stichting doen.

Mei 2015
• In mei gaan de voorzitter en haar man naar Gambia. Deze keer om de bouw van de school in
Mandinari voor te bereiden. Door de secretaris van de Association GamRuPa zijn eerder plannen
ingestuurd naar de sponsor (de heer Jan Schouten). Na overleg met de voorzitter en secretaris
van Gamrupa Europe is toestemming gegeven voor deze nieuwbouw.
Het wordt een grote school met twaalf lokalen, een administratie en opslagruimtes voor boeken
en voedsel. De school is straks geschikt voor 50 leerlingen.
We doen een grote inspectie, voeren gesprekken met de leiding van de school en bekijken wat er
moet gebeuren en vooral wat er werkelijk gewenst is. Knelpunten die we nu constateren zijn de
asbestdaken op de oude gebouwen en inpandige toiletten.
•

Vanuit Jiboro bereikt ons de aanvraag voor de bouw van een aantal klaslokalen om een school
uit te kunnen breiden van een Circle-school tot een volwaardige Senior Secundairy School. Een
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Senior Secundary School is een school waar jongeren kunnen studeren tot en met ‘grade’ 12. Nu
gaat de school slechts tot en met grade 9.
Daarnaast willen zij graag beginnen met een vakschool voor de opleiding van jongeren die niet
verder op school kunnen leren dan grade 9. Dit omdat hun intellect niet verder strekt, dan wel
omdat het kinderen zijn die met hun handen meer kunnen leren dan met hun hoofd. Er wordt
voor de toekomst een echte ambachtsschool geambieerd.
•

Tijdens het bezoeken van onze grote bouwprojecten wordt vastgesteld dat bouwen niet binnen
onze kaders past. Gamrupa is er voor de mensen. Mensen die handvatten vragen om zich te
kunnen ontwikkelen en die zich graag willen ontwikkelen. Na de bouw van een school in Sifoe en
één in Mandinari, stoppen wij daarom met dit soort grootschalige bouwprojecten en laten we het
bouwen aan andere stichtingen over.

•

Op 25 mei staat er een stand van ons op de Medler Lente Fair. De verkopen vallen tegen, maar er
zijn wel mensen geïnteresseerd in het werk dat gedaan wordt door Gamrupa Europe. Hierdoor
hebben we veel goederen voor o.a. de kraamkliniek ontvangen. Ook staat het winkeltje twee
dagen bij Kringloopwinkel de Werf op de ‘Meimarkt’.

November 2015
• In november krijgt Gamrupa Europe een pakhuis vol met goederen geschonken. Dit pakhuis staat
in Luik. Er moeten aardig wat kosten worden gemaakt om de spullen hier op te halen. Ondanks
dat we dit zoveel mogelijk willen voorkomen, willen wij Jules en zijn vrouw hartelijk bedanken
voor alle spullen.
•

In de loods van Meulenveld In- en Verkoop is opslagruimte tekort. In Kranenburg mag Gamrupa
Europe tijdelijk een deel van de deel van de boerderij van de familie Zents gebruiken. Een
geweldig aanbod.
We zijn nu nog op zoek naar een droge en schone plek voor het sorteerwerk. Dit gebeurde in de
voormalige winkel van Sueters, maar het pand wordt opnieuw in gebruik genomen. Wij zijn
iedereen zeer dankbaar voor het gratis onderdak van de spullen en ons werk.

•

Op 19 november reizen de voorzitter, haar echtgenoot en de penningmeester af naar Gambia. De
opening van de net gebouwde Lower Basic School in Sifoe is op 21 november gepland en wordt
minder groots gevierd dan de opening van de kraamkamers.
De sponsoren Jan en Maureen Schouten van de MRC-Holland Foundation en bouwondernemer
Gert Bruijnes (Stichting Kinderen van Lamin) zijn aanwezig. Verder is de minister van Onderwijs en
Wetenschappen er en hij opent samen met Maureen Schouten de school door middel van het
doorknippen van een lint. Het hele dorp is weer present en er wordt gedanst en gezongen.
De lokale radio en televisie hebben veel aandacht voor de opening en besteden daar de hele
week veel aandacht aan.
Jan en Maureen bezoeken ook het Education Centre - wat mede door Gamrupa Europe gebouwd
kon worden - en de bibliotheek die gerenoveerd is met het geld van de familie Schouten.

•

Peter Werkman, een Nederlander die voor een groot deel van het jaar in Gambia verblijft,
benadert ons met de vraag of wij mee willen denken in het oprichten van een stichting of
vereniging die alle in Gambia werkzame stichtingen zou kunnen verenigen. Dit om om knowhow en andere zaken uit te kunnen wisselen. Een fantastische gedachte, maar helaas hebben wij
geen tijd over om hieraan te kunnen besteden. We worden uiteraard wel lid als het zover is.
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En verder:
• Zijn wij dit jaar drie keer in een radio-uitzending geweest bij Radio Achterhoek FM om aandacht
te geven aan onze activiteiten en projecten.
•

Hebben wij dit jaar twee nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen; Gerda en Jacqueline. Gerda
en Jacqueline helpen ons bij het uitzoeken van alle gedoneerde spullen. Ondanks deze zeer
welkome aanvulling zoeken wij in Nederland nog steeds naarstig naar nieuwe vrijwilligers om
diverse klussen voor ons te kunnen doen.

•

Deden wij in 2015 nieuwe ideeën op en netwerkte een afvaardiging van het bestuur uit
Nederland op de ‘Dag van de 4e pijler’ en de markt ‘Zuiders getint’ in België.

•

Hebben wij in april en oktober de restanten van de kleding- en de speelgoedbeurzen gekregen
die werden georganiseerd ten bate van de ‘Regenboogschool’ in Meppel en basisschool ‘De
Kraanvogel’ in de Kranenburg.

Een korte vooruitblik op komend jaar
In 2016:
• Wordt er in Duitsland ook een afdeling van Stichting Gamrupa Europe opgericht. Dit onder
bezielende leiding van Christiane Frauen. In 2016 wordt dit plan verder uitgerold.
•

Denken wij in Babacar Gomez een nieuwe klusjesman gevonden te hebben, die in Gambia
preventief onderhoud kan verrichten aan vooral scholen. Dit moet voorkomen dat de gebouwen
er groezelig uit komen te zien en er teveel achterstallig onderhoud ontstaat. Een welkome
aanvulling van ons lokale team. Onderhoud aan gebouwen is in Gambia namelijk een
ondergeschoven kindje. Boebacar begint in december 2015 aan zijn eerste inspectie op een lagere
basisschool in Tanji. In januari 2016 komt hier een vervolg op.

•

Worden de dit jaar gelegde contacten met een aantal lokale gouverneurs verder ingevuld. Zij
weten wat er in hun regio speelt en kunnen ons dus beterinlichten over de werkelijke en meest
schrijnende benodigdheden van de bevolking in het onderwijs en de gezondheidszorg.

•

Gaan we meer markten bezoeken om onze Stichting op de kaart te zetten en ons netwerk uit te
breiden. Zo zullen we bijvoorbeeld op de plaatselijke markt in Vorden staan.
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