Jaarverslag 2019

Inhoudsopgave
1. Organisatie Stichting Gamrupa Europe
2. Activiteiten en projecten 2019
3. Een korte vooruitblik op 2020
4. Jaarrekening 2019

Colofon
Stichting Gamrupa
Stroetweverweg 1
7261LK Ruurlo

www.gamrupa.org
info@gamrupa.org

NL27 RBRB 0898 2309 93
t.n.v. Stichting Gamrupa

Stichting Gamrupa Europe staat ingeschreven bij de KvK (nr. 09187319) en is door de Belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie kan daardoor opgevoerd worden als aftrekpost voor de
Inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over doneren op de website van de Belastingdienst.

1

1. Ontwikkelingen binnen 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 en secretaris
Henny Sueters
- Penningmeester
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), Hanne Decloedt
nam ontslag op 1 april 2019 en 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 en Henny 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. Activiteiten en projecten 2019
Er is in 2019 hard gewerkt aan de verschillende projecten in Gambia.
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.
Veel wordt gesproken over de nieuwbouw van de dorpsmarkt. Daar zal veel geld
voor moeten komen. Hoe dat te bereiken is nog even niet echt duidelijk. De
markt is een gemeenschaps-aangelegenheid die eigenlijk niet onder het
werkgebied van Gamrupa valt. Maar in het kader van ontwikkeling en met name
de ontwikkeling en mondigheid van vrouwen past het weer wonderwel. De VDC
is niet te bewegen enige stappen in de richting van nieuwbouw dan wel
renovatie van de markt te maken dus pakken we uiteindelijk de bal op en gaan
we op zoek naar financiële steun.
In 2018 werden fondsen gezocht en gevonden voor de bouw van de elektricien opleidingslokalen in
het Educatie centrum. De Ten Brinke Foundation neemt de volledige bouw voor zijn rekening. Het is
nog een beetje heen en weer praten voor het van start kan gaan maar dan gaat het ook snel. De
bouw gaat zo voorspoedig dat er ook een conferentie zaal bij gebouwd wordt binnen het budget van
de Ten Brinke foundation.
Verder zijn de meiden van Louka naar Sifoe geweest in juli en
hebben daar geverfd, geplant, met de bouw van de markt
geholpen, tandenpoets les gegeven in het medisch centrum en
kinderen liedjes geleerd. De meiden en hun begeleiders hebben
het goed naar hun zin in de compound van Kalifa Kanteh waar ze
met zijn allen zijn ondergebracht. Bij de eindpresentatie van de
groep Louka krijgt Gamrupa een grote pluim voor het vele werk
dat er gedaan wordt voor de mensen in Sifoe en verre omstreken. Er is nog wat geld overgebleven en
dat willen zij doneren voor het schoolfonds. Met dit schoolfonds willen zij de behoefte aan
uniformen, schoenen en schoolspullen voor alle kinderen van Sifoe kunnen dekken. Een groots plan
waar nog veel voor gedaan moet gaan worden.
Dankzij de financiële hulp van België worden bij Tools To Work in Teteringen
gereedschapskisten besteld die gevuld worden met gered en gereviseerd
gereedschap. De mensen in de werkplaats van Tools To Work in Teteringen maken er
wat moois van en de kisten zijn loodzwaar. Eind 2019 worden ze per container
vervoerd naar Gambia zodat ze aanwezig zijn als de gebouwen geopend gaan worden
in maart 2020.
In 2019 wordt een afgedankte Camion Renault S130 met kiepmogelijkheden
door de gemeente Keerbergen geschonken aan Gamrupa. België zorgt dat deze
vrachtwagen verscheept wordt en dat hij in Gambia volledig hersteld kan
worden.
Dankzij de samenwerking en hulp vanuit België konden er containers verzonden worden.
Vanuit België werd in 2019 de band met Humasol vernieuwd en dit leidde tot het opstellen van een
gezamenlijk project.
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Er wordt in Sifoe een winkeltje geopend dat goederen gaat verkopen waarmee een deel
van de kosten van de allowances, het onderhoud van het wagenpark en het onderhoud van
het health center kan worden betaald.
Vrijwel wekelijks komen de vrijwilligers op verschillende plekken bij elkaar om kleding, die o.a.
gekregen is van de kleding winkel Bristol, de Basisschool Sprinkler uit Meppel en veel, heel veel gulle
particuliere gevers, te sorteren, na te kijken en in te pakken in bananendozen om deze te versturen
naar Gambia per container.
Er is veel overleg tussen Henny Sueters, de penningmeester en Ellen Meulenveld,
de voorzitter, over de lopende zaken. Henny is voor een groot deel aan huis
gebonden dus vinden de overlegrondes bij haar plaats. Soms met toevoeging van
iemand van de leiding van de Louka groep of andere genodigden om een en ander
mee te bespreken.
Er wordt 5 maal vergaderd in Tilburg bij Martine Stoppelenburg, onze adviseur van Bureau BIS. Dit
zijn de gezamenlijke vergaderingen van Gamrupa Europe en Gamrupa Belgium.
De jaarlijkse bijeenkomst van de VSG in Nederland wordt bezocht door Anita Kroeze en Ellen
Meulenveld.
In 2019 staan wij op 3 markten met ons kraampje en hoewel er geen grote bedragen mee worden
verdiend is het wel erg goed voor de naamsbekendheid.
3. Een korte vooruitblik op 2020
Deze vooruitblik schrijven we met voortschrijdend inzicht anders dan anders. Hoewel de projecten in
Gambia doorlopen, is er door Corona vooral in Nederland veel stil komen te liggen… Hierdoor werden
alle mogelijke evenementen, markten, bijeenkomsten en zelfs fysieke vergaderingen afgelast.
De nieuwe lokalen van het educatiecentrum voor de opleiding tot elektricien zullen in maart worden
geopend door een vertegenwoordiger van de Ten Brinke foundation.
Hard zal er gewerkt worden aan de fondsenwerving voor het nieuwe project, de plastic recycling, van
afval naar gebruiksvoorwerpen met studenten van de Belgische universiteit uit Leuven onder leiding
van de VZW Humasol.
In Gambia werkt men onvermoeibaar door aan de markt en de verdere uitbreiding van het educatiecentrum.
Wij mogen een projectaanvraag inleveren bij de Kapelgroep van het Dominicanenklooster in Huissen
voor de bouw van de markt in Sifoe die tijdens de vastenactie zal worden gepresenteerd.
Verder zullen de gewone werkzaamheden doorgaan zoals het uitzoeken en inpakken van de
gedoneerde kleding, verbandmiddelen en dergelijke. Hannie Bugter en Reiniera Bettink zijn daarin al
zeer bedreven.
We blijven natuurlijk op zoek naar geld voor het schoolfonds en het versturen van containers net als
voor het onderhoud van het health center en de uitbreiding en onderhoud van het educatiecentrum.
Kortom er is veel werk te doen in 2020 en de tijd zal leren in hoeverre het allemaal gaat lukken.
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Jaarrekening 2019
Balans

Bank Rabo
Bank Regio
Spaar Rabo
Spaar Regio
Kas
Totaal
Verschil

1-1-2019
34.770,72
160,70
2.543,83
1.796,46
598,60
39.870,31

31-12-2019
70,92
1.685,70
744,72
2698,62
112,33
5.312,29
-34.558,02

Resultatenrekening
Inkomsten:
Giften
activiteiten
bank rente

7.451,77
605,10
3,05

Uitgaven:
Werking:
bankkosten
lidmaatschappen

224,94
90,00

inkoop winkel

150,00

activiteiten

10,00

kantoor etc

106,00

Projecten:
allowances
inklaren container en
auto

1.550,00

schoolgeld

1.022,00

My Farm Nick vd Riet

Saldo winst
Totaal

Saldo verlies
42.617,94 Totaal

5.525,00
33.940,00

34.558,02

42.617,94
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