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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 vanuit
Sifoe; 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 het welzijn van de
plattelandsbewoners in en de ontwikkeling 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
Oksana Petriva
- Secretaris
Henny Sueters
- Penningmeester
Matty Zwart
- Bestuurslid
Marcel Simons
- Bestuurslid,
Naast het Nederlandse bestuur, zetelt er ook nog een bestuur in België. In de
praktijk functioneert het bestuur van Gamrupa Europe - Belgium en Nederland
als één team.
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Het bestuur in België bestaat uit Marcel Simons (voorzitter), Hanne Decloedt,
Christian Jorgensen.
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.
Ellen, Henny en Oksana 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. De vrouwen in de
gemeenschap worden vertegenwoordigd door de voorzitter van de Women’s
Group en worden de jongeren vertegenwoordigd door de lokale
jongerenorganisatie Young People Without Borders.
Doordat onze projecten worden uitgevoerd in overleg met de mensen uit het
dorp, is er een groot vertrouwen tussen de dorpsbewoners, de Association en de
Stichting in Nederland. Zo mag onze voorzitter Ellen Meulenveld bijvoorbeeld de
dorpsvergaderingen van de mannen bijwonen. Dat is bijzonder, omdat vrouwen
uit het dorp niet bij deze vergaderingen worden toegestaan.
2.2 Visie, missie en werkwijze
De visie van Association GamRuPA is het verminderen van armoede in de rurale
gebieden van Gambia en het creëren van een beter economisch en sociaal
welzijn voor de bevolking. De missie van de Stichting is het verbeteren van de
water- en 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;
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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 Gamrupa Europe in
Nederland denkt mee over de aanpak van
het probleem, het opzetten van een
geschikt project en helpt met het 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.

Waar is
verbetering
nodig?
(Gambia)

Hulp bij
aanpak,
projectopzet
en (financiële)
middelen (NL)

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.

Uitvoering
project
(Gambia)

Werkwijze Stichting Gamrupa

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 Association 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.
GamRuPA (The Gambia) is de “moeder” van de jongeren beweging Young People
Without Borders (YPWB). Deze groep is voortgekomen uit de projecten van
GamRuPA die zeer effectief bleken. Het bestuur van GamRuPA werd
aangesproken door de jongeren uit het dorp die zich genegeerd voelden. YPWB is
nu een eigen organisatie die zeer nauw samenwerkt met verschillende
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ontwikkelingsorganisaties uit Europa. Een zeer goede en gewenste ontwikkeling
die als voorbeeld gesteld zou moeten worden.
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 2016
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de activiteiten en projecten die
Stichting Gamrupa Europe heeft uitgevoerd in 2016.
Januari 2016
 Op 5 januari splitst de afdeling België zich officieel af van Nederland als er in
het Staatsblad van België gepubliceerd wordt dat Gamrupa Europe Belgium
officieel een VZW is geworden.
 12 januari, Hinke breekt haar heup en is voor langere tijd uitgeschakeld.
 13 januari ophalen grote partij (vergader)tafels via de Zutphense Uitdaging.
 De 23ste januari vertrekt een volle container met schoolmeubilair en
leermiddelen, medische apparatuur en medicijnen en andere nuttige
gebruiksvoorwerpen naar Gambia.
 24 januari vergadering Gamrupa Europe bij Ellen Meulenveld.
 Op 26 januari is er een bijeenkomst in Antwerpen met vertegenwoordiger van
Eyes for the World, in het kader van een brillen project.
Februari en maart 2016
15 februari t/m 10 maart controle reis naar Gambia door de voorzitter, Ellen
Meulenveld.
- zaken gedaan in Gambia:
- 16/2 inspectie LBS Sifoe. Er zijn veel op- en aanmerkingen. Toiletten zijn
volledig afgebroken en stortbakken moeten vervangen worden. Er zal een
oplossing gezocht worden voor het vuil worden van de muren. Het beste
lijkt de muren over te schilderen met olieverf dat afneembaar is en dus
schoon gehouden kan worden.
- 20/2 Inspectie LBS Mandinari. Er is van alles aan de hand maar de bouw
op zich is beter dan in Sifoe.
- Er is op 22/2 een overleg met Babacar Gomez op de LBS Tanji betreffende
het werk als klusjesman. De oude zonnecellen van de Senior secundairy
school in Sifoe kunnen uitstekend dienst doen om de waterpomp aan te
drijven waardoor ook de vrouwentuin weer tot bloei kan komen.
- 23/2 Oprichtingsvergadering VSGambia in het Baobab hotel. Ellen schrijft
de notulen.
- Op 25/2 komt de container eindelijk vrij en komt hij naar Sifoe. Er lijkt geen
eind te komen aan alle pakken, zakken en dozen die uit de container
komen.
- 27/2 overleg over de bouw van de timmermans- en metaallokalen bij
Educatief centrum (Ole Mikkelsen van CWB is als vrijwilliger gekomen
om bij de bouw te helpen.) Taak voor ons is om de benodigde
gereedschappen en machines te financieren.
- Tijdens het Sportevenement in Sifoe op 27 februari, het zogenaamde
inner house tournament, worden de leerlingen van grade 12 verdeeld
over vier groepen te weten YPWB, CCF, CWB en Gamrupa. Als traktatie
worden de zure matten die in de container zaten uitgedeeld. De kinderen
en volwassenen vinden het eerst vreemd smaken maar lusten er dan nog
wel een.
- 28/2 Het tekenen van het contract voor het afsluiten van de lening met
Boubacar Diallo voor de bouw van het kippenhok en het opstarten van
zijn eigen bedrijf op de door hem aangekochte grond in de buurt van
Karang in Senegal
- 29/2 Overleg Babucar Gomez + inspectie waterleiding voor aansluitpunten
- 1/3 Discussie over de watertoren bij de school in Mandinary.
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-

3/3 Vergadering in de LBS in Mandinary over het gebruik van NAWEC water
en de bouw van de watertoren met het volledige schoolbestuur en Papa
Omar
4/3 Vergadering met het volledige bestuur van Gamrupa The Gambia
waar het afgelopen jaar besproken wordt en nieuwe lijnen worden uitgezet.

Maart 2016
 20 maart Henny Sueters staat met een groepje vrijwilligers op de Medler Fair.
De verkopen zijn niet denderend maar de interesse naar de verhalen die
Henny verteld des te meer.


Op 21 maart komt het voltallige hoofdbestuur bijeen voor de jaarvergadering
van Gamrupa Europe bij Hinke de Klerck. Besproken wordt naast de
gewoonlijke stukken in een jaarvergadering o.a. het zoeken van nieuwe
bestuursleden daar Hinke aangeeft het niet langer bol te kunnen werken om
en secretaris en penningmeester te zijn. Afgesproken wordt dat Henny Sueters
de taak van penningmeester op zich gaat nemen en er actief gezocht zal
worden naar aanvulling van vrijwilligers. Er lijkt een kandidaat te zijn maar
deze laat enige tijd later weten zich niet vrij te kunnen maken.

April 2016
 In april vinden er alleen de lopende zaken zoals vergaderingen van het
dagelijks bestuur en de opvolging van de projecten plaats.
Mei 2016
 Het is een droevige dag als op 24 mei Hinke de Klerck tijdens haar slaap
blijkt te zijn overleden. Zij zal altijd een groot goed in onze stichting blijven.
Niet alleen omdat zij een van de oprichters was of om haar nooit aflatende
enthousiasme in haar werk voor Gamrupa, maar om de mens die zij is
geweest. Zij heeft een blijvende stempel op ons werk gezet en wij zullen haar
nog vaak treffen in onze bezigheden daar zij ons voor jaren werk aan ideeën
en plannen heeft nagelaten. Wij zullen natuurlijk het
schooltuin/waterproject van Hinke en Pieter de Klerck voortzetten.
 Op 29 mei staat er een stand van ons op de Goed Gemutst fair in Delden bij
Vorden. Henny staat daar weer met de spulletjes uit het winkeltje en een
praatje met mogelijk geïnteresseerden. 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.
Juli 2016
 Er wordt op 21 juli een gezamenlijke vergadering van Stichting Gamrupa
Europe en VZW Gamrupa Europe – Belgium gehouden bij Henny Sueters thuis.
Gesproken wordt over onze zorg betreffende het functioneren van twee
bestuursleden in België die zich niet conformeren aan onze filosofie van
zelfontwikkeling door de mensen in Gambia en zich niet aan de afspraken
houden die er gemaakt zijn.
Ook wordt er gesproken over de lege plek die Hinke heeft achtergelaten en
die we maar niet opgevuld kunnen krijgen.
Christian Jorgensen heeft gevraagd ook aanwezig te mogen zijn. Hij heeft
eerder deel uitgemaakt van het bestuur van Gamrupa Europe maar is eruit
gestapt om zich volledig te kunnen bezighouden met zijn eigen water voor
iedereen project in het binnenland van Gambia. Nu zoekt hij toenadering om
zo toegang te krijgen tot Wilde Ganzen. Hij is van harte welkom en wij zullen
hem zoveel we kunnen steunen.
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We zijn nog steeds op zoek naar een droge en schone plek voor het
sorteerwerk. Nu gebeurd dat deels bij de familie Sens, waar wij een stuk van
de deel mogen gebruiken en deels bij Meulenveld In- en Verkoop in Beltrum
waar wij een ouden varkensstal mogen gebruiken. Beide plaatsen zijn verre
van ideaal. Wij zijn iedereen zeer dankbaar voor het gratis onderdak van de
spullen en ons werk.
 Theo Weisenborn en Naomi Maarbach komen op 24 juli praten over het
opzetten van een automonteursopleiding in het Educatief centrum in Sifoe.
Daarbij komt ter sprake dat zij met een aantal auto’s naar Gambia zouden
willen meerijden in een konvooi. Ellen Meulenveld belt onmiddellijk Jan
Huizinga van Stichting Go for Africa op en afgesproken wordt dat er op 24
september een overleg hierover plaats zal vinden. Ellen biedt zich onmiddellijk
aan om als chauffeur in een van de voertuigen mee te gaan.
 Ellen Meulenveld reist op 26 juli af naar Eckernförde in de buurt van Kiel om
daar te gaan praten over de oprichting van Der Verein Gamrupa Europe –
Germany. Een zeer vruchtbare bijeenkomst waarin afgesproken wordt dat, als
de Vereniging een feit is, verregaande samenwerking gaat komen op het
gebied van scholing en opleiding.
Augustus 2016
 Op 6 augustus komen Michel en Corry Jordaan, van de stichting Help
Gambia Te Leren, praten over de mogelijkheid om samen een container te
versturen naar Gambia. Zij hebben een groot tekort aan schoolmeubels terwijl
wij nog een aantal hebben staan. De container zal door ons geladen en
verstuurd worden.

September 2016
 Het is 24 september als een eerste gesprek met Jan Huizinga en Theo
Weisenborn plaats vindt in Nieuwe Gein. Ellen is daar ook bij aanwezig en er
wordt afgesproken dat Ellen en Jan samen een Ford Transit bus naar Gambia
zullen rijden in februari/maart 2017.
Oktober 2016
 Christian Jorgensen en Ellen Meulenveld beginnen op 19 oktober aan een ecursus “Fondsen werven en projectmanagement” door Martine
Stoppelenburg van Bureau B.I.S. Een uitdaging omdat het vrijwel volledig via
Skype en mail zal gaan. Zij gaan een nieuw project opstarten met alle facetten
vanaf het idee tot en met de financiering. Om het echt te laten zijn wordt er
gekozen voor een elektricien opleiding binnen het educatief centrum in Sifoe.
 In de VZW Gamrupa Europe – Belgium blijken de cultuurverschillen binnen het
kader van ontwikkelingswerk te groot om het bestuur te kunnen handhaven. Er
wordt gezocht naar een oplossing.
November 2016

Tijdens een telefoongesprek met de heer Kim Brandstrup Sørensen uit
Denemarken maakt Ellen op 11 november kennis met de nieuwe voorzitter van
de Deense stichting Children Without Borders. Deze stichting is medeoprichter
van het educatief centrum in Sifoe en zij willen geld doneren voor de
uitbreiding daarvan met een opleiding in land en tuinbouw. Zij hebben de
gebouwen voor de timmer- en metaalbewerking opleiding gefinancierd en met
behulp van een aantal vrijwilligers uit Denemarken gebouwd. Afgesproken
wordt dat wij prima naast elkaar kunnen verder werken zolang wij elkaar op de
hoogte blijven houden van de plannen en de financiële ondersteuning. Dit om
te voorkomen dat meerdere financiers elkaar gaan overlappen.
December 2016
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Het bestuur van de afdeling in België valt uit elkaar waardoor een
bestuursvacuüm ontstaat. Op de Algemene vergadering van 22 december
wordt na een periode van miscommunicatie en frustratie besloten om het
bestuur te veranderen. De heren Geysels en Swolfs gaven reeds aan te willen
vertrekken. Mijnheer Christian Jorgenson en mevrouw Hanna Decloedt nemen
zitting in het bestuur van Gamrupa. Wij heten de nieuwe bestuursleden van
harte welkom.
Op 27 december vindt er een ontmoeting plaats met het team teach the
teachers in Bonheiden. Het team bestaat uit de dames Sofie en Nadia
Geeraerts, Karen Marinus en Lieve Kerkhove. Twee leerkrachten en twee
verpleegkundigen. Het wordt een open en eerlijk gesprek waarin naar voren
komt dat er nogal wat communicatie problemen zijn geweest met het
voormalige bestuur. De dames willen graag verder met hun project op de LBS
in Sifoe en hebben zeer genoten van hun reis naar Gambia. Zij hebben op de
LBS in Sifoe wonderen verricht door in de kleuterklassen meer structuur aan te
brengen, poppenkast te spelen, liedjes te zingen en nieuwe lesmethodes te
introduceren. Een heel andere benadering van leren dan in Gambia
gebruikelijk is maar zeker een die voortgezet gaat worden. Ook in het Health
Center verrichten zij wonderen door zelf schoon te gaan maken en de
pharmacy in te richten. Dit vindt navolging omdat Mr. Yunusa Sowe hierna de
verpleegsters en andere vrijwilligers verplicht iedere dag vóór aanvang van de
dienst een half uur schoon te maken. Een cultuurshock!

En verder:














Hebben wij dit jaar twee nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen; Oksana
en Rob. Oksana gaat het secretariaat werk doen en Rob zoekt uit wat met
internet gedaan kan worden om ons werk te verlichten. Ondanks deze zeer
welkome aanvulling zoeken wij in Nederland nog steeds naarstig naar nieuwe
vrijwilligers om diverse klussen voor ons te kunnen doen.
Lopen wij met het uitzoek- en inpakwerk schromelijk achter en komen wij
aan de doe-dingen komen we helemaal niet toe met ons te kleine team.
Zijn er in 2016 via de kringloop in Lievelde veel zeer bruikbare en
verkoopbare artikelen gekomen tegen een zeer kleine vergoeding voor het
uitzoek werk dat zij er zelf aan hadden. Deze artikelen moeten worden
verscheept maar daar ontbreekt nog even het geld voor.
Kregen wij via de kledingbeurzen van de basisschool “De Kraanvogel” in
de Kranenburg en de basisschool “Sprinkels” uit Meppel in april en oktober
2016 zeer veel ongelooflijk mooie kleding. Dit moet allemaal uitgezocht en
overgepakt worden voor het naar Gambia kan worden. Ook hiervoor zijn
vrijwilligers zeer welkom.
Kwam er van de Medler Lente fair de restanten van onverkochte kleding en
andere gebruiksvoorwerpen, waarvoor onze dank.
Zijn er gelukkig nog steeds veel mensen hun 1, 2 en 5 centstukken in de
kubussen sparen voor onze projecten.
Heeft Hanne Decloedt in 2016 het “butterfly maandverband project”
opgestart met de jonge vrouwen van Gamrupa in het Educatief Centrum.
Is de bouw van de LBS in Mandinary zo goed als klaar en heeft de MRC
foundation onder leiding van Jan en Maureen Schouten de laatste betaling
overgemaakt.
Is de “klusjesman” Babacar Gomez begonnen met zijn kussen op de LBS in
Tanji zodat er op verschillende plekken binnen de schoolmuren kraanwater is
en de schooltuin weer in ere is hersteld.
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Zijn er in de kraamkamers van het health center in Sifoe sinds de opening op 7
februari 2015 al meer dan 300 kinderen geboren. Is geen van de
kraamvrouwen overleden. Wel twee veel te vroeg geboren baby’s zonder
overlevingskans.

Een korte vooruitblik op komend jaar
In 2017:









Gaan er verschillende containers met goed verkoopbare gebruiksgoederen de
kant van Gambia op om daar door de vrouwen van Gamrupa verkocht te
worden zodat de markt in Sifoe gerenoveerd en uitgebreid kan worden.
Denken we na over een volledig nieuw logo dat ontworpen is maar nog niet
goedgekeurd in te gaan voeren.
Zijn we naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers die met hand en
spandiensten ons doe-werk op kunnen pakken en uit kunnen voeren. Oksana
gaat hiervoor alle mogelijkheden uitzoeken.
Moet de website een grote opknapbeurt krijgen en zal Marcel Simons daar
sturing aan geven.
Gaat Ellen Meulenveld in het konvooi van Go for Akrica meerijden naar Gambia
waar zij op 12 maart aan zal komen.
Hebben we afgesproken om de twee maanden te zullen vergaderen met het
voltallige bestuur. Met als richtlijn elke tweede zaterdag van de maanden
Januari, maart, mei, juli, september en november.
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