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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
Ellen Meulenveld
- Secretaris
Henny Sueters
- Penningmeester
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.
Het bestuur in België bestaat uit Marcel Simons (voorzitter), Hanne Decloedt 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, 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.

2

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.
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 sponsors;
•
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
Waar is
dorpsbewoners) aan op welke gebieden in de gemeenschap behoefte is
verbetering
aan verbetering. Stichting Gamrupa Europe in Nederland denkt mee
nodig? (Gambia)
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
Hulp bij aanpak,
Stichting in Nederland op de hoogte van de vorderingen.
projectopzet en
Tot de hoofdactiviteiten van Association GamRuPA behoren het
managen van de gezondheidspost en onderwijs over
milieubescherming. De Association leert de schoolkinderen onder
leiding van een Garden Master hoe ze duurzaam om kunnen gaan met
de schooltuin en de omgeving waarin de gemeenschap leeft.

(financiële)
middelen (NL)

Uitvoering project
(Gambia)

Werkwjze 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 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
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 2017
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de activiteiten en projecten die Stichting Gamrupa Europe
heeft uitgevoerd in 2016.
Januari 2017
• Januari staat in het teken van de reis die de voorzitter gaat maken in het konvooi van de
stichting Go for Africa. Zij zal de door Theo Wiesenborn aan Gamrupa geschonken Ford
transit over de weg naar Gambia brengen. De reis wordt gekoppeld aan de controle reis
die gepland staat in maart 2017.
• Op 19 januari is een algemene vergadering van heel Gamrupa Europe in Tilburg.
• Er worden vanuit het heel Nederland en België spullen bijeen gebracht om een container
te laden. Deze zal aankomen in de periode dat de voorzitter in Gambia verblijft zodat er
toegezien kan worden op de verdeling van de goederen.

Februari 2017
• Er worden zaden opgehaald die beschikbaar gesteld zijn door Zaden voor Leven, de
stichting die in het leven is geroepen door Professor Willen van Cotthem.
• Het konvooi van GfA vertrekt op 19 februari en zal er drie weken over doen om aan te
komen in Gambia.
Maart 2017
• Het konvooi met onze voorzitter komt op 3 maart aan in Tanjii in Gambia. De bus wordt
overgedragen aan GamRuPA the Gambia om met deze bus inkomsten te genereren voor
de association. De voorzitter bezoekt alle projecten, stuurt deze aan of stelt ze bij. De
container is aangekomen en de goederen worden verdeeld. De kosten voor het inklaren
van de container vallen tegen.
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April 2017
• Op 1 april neemt Henny Sueters deel aan een forum
over ontwikkelingswerk dat is georganiseerd door Radio
El Mundo.
• De vergadering Gamrupa Europe vindt plaats op 5 april.
Er is overleg over de steeds stijgende kosten van de
projecten en de steeds dalende inkomsten van de Stichting in Nederland. De voorzitter
zal in Gambia de kosten op papier zetten zodat zij later besproken kunnen worden en zal
worden gekeken hoe deze zijn te reduceren.
Mei 2017
• Op 12 en 14 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 geweldig mee en er zijn veel mensen
geïnteresseerd in het werk dat gedaan wordt door Gamrupa Europe. Hierdoor hebben we
veel goederen voor o.a. de kraamkliniek ontvangen.
• Op 25 mei is de eerste bespreking voor de organisatie van een Gamrupa evenement in de
Kranenburg bij het heilige beelden museum. Dat zal gehouden worden op 20 augustus. Er
zullen nog een heel aantal vergaderingen daaraan gewijd gaan worden.
Juni 2017
• Gamrupa Nederland en België besluiten de vergaderingen voortaan gezamenlijk te
houden in de omgeving van Tilburg. Op 10 juni komt Hanne uitleg geven over de
perikelen rond het Butterfly project en Christian komt vertellen over de voortgang van
het waterproject in Niamina West.
Juli 2017
• In België wordt op 15 juli een Gambiadag georganiseerd door de ambassade en de VZW
Warme Gloed. Marcel en Ellen gaan naar deze bijeenkomst en maken daar kennis met de
nieuwe ambassadrice Mevrouw Teneng Mba Jayteh. Doel is om zoveel mogelijk VZW’s te
leren kennen om te inventariseren waar en door wie er in Gambia projecten worden
gedaan. Ellen brengt in dat daar al een vereniging voor bestaat waarvan ook Belgische
VZW’s lid zijn, te weten de Verenigde Stichtingen Gambia. Mevrouw Jayteh wil hierover
graag meer horen dus wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek in de ambassade
in Brussel.
• Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de Gamrupa evenement in de Kranenburg
op volle toeren door. Vooral Henny Sueters werkt hier hard aan. Er worden folders
gedrukt en huis aan huis verspreid.
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Augustus 2017
• Het Gamrupa evenement op 20 augustus is een
fantastische dag. Er is veel belangstelling en veel
mensen genieten van het verrukkelijke Gambiaanse
eten dat gekookt is door Hannie Bughter, een
nieuwe vrijwilligster. Er worden door Freddy en
Kathleen Nauta foto’s gemaakt van de mensen in
Gambiaanse kleding waarvan de opbrengst in de
Gamrupa kas vloeit. Ook bij de kraam wordt flink
verkocht. Alles bij elkaar een geweldig evenement
waarvan wij denken dat het vaker georganiseerd
zou moeten worden.
• Wij mogen het project voor de bouw van de lokalen
voor de elektricien opleiding bij het educatie
centrum in Sifoe voor komen stellen bij de Ten
Brinke Foundation in Varsseveld. Henny en Ellen
doen hun best en het resultaat is verbluffend. De
foundation zegt toe de kosten voor de bouw op
zich te willen nemen.
September 2017
• De VSG houdt een vergadering in Schaarsbergen bij Arnhem op 3 september. Er is een
grote opkomst van leden. Een plenaire discussie wordt gehouden over het nut van
projecten in Gambia en welke visie de leden hebben op samenwerking onderling.
• Gamrupa krijgt van Theo Wiesenborn een Opel Kangoo die verscheept zal worden in de
volgende container.
• Op 12 september wordt het bezoek aan de ambassade in Brussel gebracht. Een
vruchtbare discussie wordt gevoerd over onderwerpen als projecten die lukken of
gedoemd zijn te mislukken, de hand over hand toenemende corruptie en wat daaraan
zou moeten worden gedaan en de mogelijkheid om meer samen te werken met de
ambassade waardoor er een beter werking kan ontstaan.
• Er wordt contact gezocht met Gamrupa door de Prince en Princes foundation middels
Marian Kofferman.
• Op 30 september is de jaarlijkse Partindag. De voorzitter neemt de honneurs waar.
Oktober 2017
• Via een dochter Susan van Henny kregen wij de overgebleven inboedel van een tehuis in
Voorst. Veel van die inboedel is verscheept naar Gambia.
• Op 30 oktober was de eindbespreking van het Gamrupa evenement op de Kranenburg.
Het mooie bedrag van € 630,95 kwam volledig ten goede aan de kas. Drukwerk, eten en
het maken van foto’s werd volledig gesponsord.
November 2017
• De voorzitter gaat op 11 november voor de tweede controle reis naar Gambia. Zij heeft
voor 6 weken werk bij zich maar moet de klus in 3 weken klaren. Daardoor zijn een paar
projecten onderbelicht gebleven waaronder de financiële kwesties omdat er geen tijd
meer was voor uitgebreide vergaderingen.
• Het bestuur houdt wel een vergadering om te zorgen dat Ellen de input krijgt vanuit
Nederland.
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En verder:
•
•
•

•

•

•
•

Hebben wij dit jaar een nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen; Hanny Bughter.
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 redelijk bij en komen wij aan de verdere doedingen komen we helemaal niet toe met ons te kleine team.
Zijn er 3 containers richting Sifoe vertrokken.

Zijn er in 2017 via de
kringloop in Lievelde ook
weer veel zeer bruikbare en
verkoopbare artikelen
gekomen tegen een zeer
kleine vergoeding voor het
uitzoek werk dat zij er zelf
aan hadden.
Kregen wij via de
kledingbeurzen van de
basisschool “De Kraanvogel” in de Kranenburg en de basisschool “Sprinkels” uit Meppel
in april en oktober 2017 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.
Is de bouw van de LBS in Mandinary klaar en heeft de MRC foundation onder leiding van
Jan en Maureen Schouten de school geopend evenals de school in Jiboro. Daarmee
houden onze bemoeienissen met het bouwen van scholen op. Hooguit nog extra lokalen
bij het educatie centrum maar dat is een heel ander soort van bouwen.

Een korte vooruitblik op komend jaar
In 2018:
•

•
•

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.
Zijn we naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers die met hand en spandiensten ons doe-werk op
kunnen pakken en uit kunnen voeren.
Moet de website een grote opknapbeurt krijgen en zal Marcel Simons daar de leiding voor op zich
nemen.
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