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Het jaar 2016 is voor onze stichting goed begonnen, we 

hebben nogal wat sponsors gevonden voor financiële 

hulp. Allereerst hebben we in 2015 Han Minjon kunnen 

overtuigen van onze doelstellingen in Gambia, Han 

heeft op zijn beurt de firma Euro Clear uit Amsterdam 

over de streep weten te trekken. Dit bedrijf heeft ons 

ervan overtuigd met hun deelname dat we er voor 

moeten gaan, en dat we ons nog meer moeten gaan 

inzetten voor de benodigde financiën bijeen te krijgen. 

Zwartkijkers deelde ons namelijk herhaaldelijk mede van 

“dat lukt toch niet” juist die uitdrukkingen hebben ons 

ook weer sterk gemaakt en juist daarom zijn we verder 

gegaan. Inmiddels hebben we donaties binnen gekregen 

van fondsen en bedrijven. Een eruit springend bedrijf 

heeft zelfs ons doel als het project van het jaar 2016 

gekozen. Mede door hun inzet en sponsoring, kunnen 

we in maart 2016 de belangrijke grond in Gambia 

kopen. Uiteraard gaan we deze grond voorlopig 

registreren op de naam van onze stichting. Wel is het de 

bedoeling om indien het gehele project gereed is, wij de 

grond inclusief de nieuwbouw, laten registreren op 

naam van de school. De grond kan en zal ook in de 

toekomst, alleen maar voor Education gebruikt worden. 

Hiervoor laten we de acte dan ook opstellen door 

ministerie van onderwijs in Gambia.  

Dit alles zal geschieden voordat we de nieuwbouw van 

de school overdragen aan de betreffende 

verantwoordelijke. 

 

Ontwikkeling financiën voor nieuwe school 

Trots kunnen we al vermelden dat we de volgende 

financiën reeds ontvangen hebben. 

================================ 

Via Crowd Funding, Fondsen, Particulieren, Bedrijven 

en diverse acties hebben we bijna genoeg geld binnen 

voor de aankoop van het land. Ook zijn er nog diverse 

toezeggingen gedaan. Daarom denken wij dat we het 

gaan redden. Het zal voor ons een feest worden indien 

we onze doelstellingen gaan halen.   

 

MEDE DOOR HUN INZET EN 

SPONSORING, KUNNEN WE IN 

MAART 2016 DE BELANGRIJKE 

GROND IN GAMBIA KOPEN. 
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Samenwerking met Wilde Ganzen. 

Ons project hebben we 

ook voorgedragen aan 

Wilde Ganzen, met tevens 

het verzoek voor hulp. 

Nadat de voorzitter een in-

take gesprek gehad heeft, werd het voor hem snel 

duidelijk, we maken een zeer goede kans dat ook Wilde 

Ganzen ons financieel gaat helpen en juist dat gegeven 

heeft ons een enorme boost gegeven om door te gaan. 

We zijn ook hierin optimistisch en denken dat alles gaat 

lukken.  

 

Transporten naar Gambia 

Het jaar 2016 is nu weer 3 maanden 

jong, en we kunnen zeggen dat 

ondanks lichamelijke tegenslagen van de voorzitter we 

toch onze 1ste zending goederen, waaronder 

schoolartikelen, sport artikelen en schoenen, naar 

Gambia hebben verstuurd. De Stichting Gambia For 

You verzorgd onze transporten tot in de puntjes, we 

zijn dan ook zeer blij dat ze onze zendingen verzorgen.   

 

Bezoeken aan Gambia 

Het is alweer een tijd geleden, maar 

tijdens onze laatste reis naar Gambia, 

dat was Oktober-November hebben 

we bezoek gekregen van onze regiovertegenwoordiger, 

René van Baest. René had ook nog een verrassing bij 

zich hij had namelijk een tas vol met prachtige Willem II 

shirts bij zich, die we uit gedeeld hebben in New 

Yundum, waar de Willem II Gambia, Academie zit. 

Lamin Suares was aangenaam verrast door deze mooie 

gift, trots werden er dan ook foto’s gemaakt van de 

kinderen in hun nieuwe shirt. Ook werden we later weer 

aangenaam verrast toen een tweede bezoek zich 

aankondigde. Han Minjon met zijn vrouw was eveneens 

in Gambia, ook Han wilde met eigen ogen zien waar 

zijn spullen, Han verzamelt namelijk sportspullen in 

voor onze stichting, heen gegaan waren. Snel heb ik 

contact opgenomen met Kalifa Kanteh die de spullen 

aan de school in 

Siefoe 

geschonken 

had. Op de 

afgesproken dag 

zijn we naar 

Siefoe 

vertrokken, een rit van een uurtje, om daar de school te 

bezoeken. We hadden ook tenues meegenomen van o.a. 

NAC Breda om die te verdelen onder de plaatselijke 

school en kampongs clubjes aldaar. We waren erg onder 

de indruk van de prachtige school die in Siefoe stond en 

terwijl we de spullen uitdeelde dachten we na over onze 

toekomstige school.   

 

Goed doel CTAC uit ‘s-Hertogenbosch  

Onlangs heeft CTAC een ITC bedrijf uit Den Bosch 

met vestigingen in België en Frankrijk, ons project als 

het goede doel van het jaar 2016 gekozen. Dat betekend 

dat het bedrijf een jaar lang allerlei interne acties zal 

voeren om financiën voor de nieuwbouw school te 

genereren. Inmiddels is de aftrap verricht door de 

verkoop van bouwstenen. Voor €10,00 per steen kun je 

meebouwen en ben je straks een stukje 

eigenaar van de nieuwe school. Wij zijn 

CTAC uiterst dankbaar en bedanken 

met name de Ruud Adriaans, want hij 

heeft ons project bij CTAC aangedragen. Weet jij 

iemand die ook mee wil doen, kijk voor meer info ook 

op de website van onze stichting. www.gambiasport.nl 

 

Stichting Gambia Sport op digitale snelweg  

Ook wij blijven ons presenteren op internet, we zaten al 

op internet met onze website, op FaceBook en Twitter, 

maar sinds kort op zijn we ook te vinden op Instagram. 

Bezoek ons en like ons want bekendheid is zeer 

belangrijk voor onze stichting. 

 

Tot de volgende nieuwsbrief. 

http://www.gambiasport.nl/

