
 

 

NURSERY SCHOOL KOTU GAMBIA  
Stand van zaken  

Aankoop grond Nieuwbouw school succesvol 

In Maart 2016 hebben 

we met financiële steun 

van diverse sponsors 

eindelijk de 

noodzakelijke grond 

weten te bemachtigen. 

Na intensieve 

onderhandelingen met de eigenaar heeft onze Stichting 

de grond aangekocht. Voorlopig staan de 

eigendomspapieren op naam van Gambia Sport 

Foundation maar als het project gereed is zal 

nieuwbouw en grond overgedragen worden aan het 

bestuur van de Jaresu Nursery School. Natuurlijk wordt 

alles nog minimaal 3 jaar gevolgd en gecontroleerd. 

Samenwerking met Wilde Ganzen. 

Ons Nursery School plan is 

voorgelegd aan “Wilde 

Ganzen” met het verzoek 

om financiële steun. We 

waren erg blij dat we, na 

een periode van documenten opsturen en 

telefoongesprekken voeren, de mededeling kregen dat 

Wilde Ganzen ons project gaat ondersteunen. Wel 

moeten wij de helft van het totale budget opbrengen 

waarna Wilde Ganzen de andere helft zal bijdragen. 

 

 

Samenwerking met Y.P.W.B. 

In Gambia hebben we een overeenkomst afgesloten met 

Young People Without Borders, een organisatie 

waarvan voorzitter Kalifa Kanteh en zijn team, de 

nieuwbouw gaan 

coördineren. Wij zijn best 

in onze sas met de 

samenwerking, temeer 

omdat Y.P.W.B. een ruime 

ervaring heeft in 

nieuwbouw-projecten (o.a. in Sifoe, Gambia)  

Bouwvergunning goedgekeurd. 

Sussesvol waren we ook met de aanvraag voor de 

bouwvergunning. Inmiddels is de vergunning binnen en 

blijft 2 jaar geldig. Dit wil zeggen dat vanaf 2016 wij 2 

jaar de tijd hebben om ons project definitief te starten. 

We vertrouwen erop dat we in voorjaar 2017 het 

startsein voor de nieuwbouw kunnen geven. 

B.I.S doet financiele aanvragen 

Er lopen inmiddels zo’n 10-tal financiele aanvragen bij 

verschillende fondsen. De meeste aanvragen worden 

verzorgd door B.I.S, Buro Internationale Samenwerking 

uit Tilburg. Mede door deze aanvragen hebben we er 

vertrouwen in dat we ons butget gaan halen. We kijken 

dan ook gespannen uit naar de komende resultaten.  
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CTAC kiest ons project als project van het jaar 

CTAC, een bedrijf uit Den Bosch, 

heeft ons project als “goede doel” 

van het jaar gekozen. Het hele jaar 

2016 zal CTAC interne acties 

houden om geld in te zamelen. De volgende acties 

hebben ze reeds succesvol afgewerkt: Fotoshoots, 

Bouwstenen actie, Frietverkoop, Verkoop 

Parkeerplaatsen, Sponsorloop en een BBQ-feestavond. 

Verder bereiden ze nog een grote Kerst tombola, en 

enkele kleine acties voor. Nu al kunnen we zeggen dat 

de samenwerking met CTAC in het jaar 2016 zeer 

succesvol is verlopen.    

Belgisch bedrijf doet enorme donatie 

Een distributiebedrijf van sportartikelen uit Belgie dat 

onbekend wil blijven, heeft onze stichting ruim 25 

pallets nieuwe (overcomplete) sportkleding geschonken. 

Na een gesprek met de directie van dat bedrijf, kregen 

we de toezegging dat zelfs de transportkosten naar 

Nederland voor rekening komen van de schenker. Voor 

de (zeer prijzige) containerkosten  gaat het bedrijf onder 

hun klanten, geld inzamelen zodat wij later ook de hoge 

transportkosten naar Gambia kunnen bekostigen. 

Gezien de grote hoeveelheid goederen, hebben we de 

pallets extern moeten opslaan. 

TSV Gudok uit Tilburg schenkt kleding 

TSV Gudok uit Tilburg met ruim 1000 

leden, heeft de totale kledinglijn 

vernieuwd. De overbodig geworden 

oude (bijna nieuwe) kleding is in zijn 

geheel naar onze Stichting gekomen. De 

jeugd in Gambia zal straks meer dan verrast zijn met 

deze prachtige tenues.  

Transporten naar Gambia 

Het jaar 2016 is nu alweer 10 

maanden op weg en we kunnen 

zeggen dat (ondanks 

lichamelijke tegenslagen) veel 

zendingen met goederen naar Gambia zijn verstuurd. 

“Gambia For You” verzorgde onze transporten tot in 

de puntjes. 

Profclubs steunen Gambia, 

Ook enkele professionele voetbalclubs hebben hun 

steentje bijgedragen en hebben (veelal nieuwe maar 

overbodige) sportkleding geschonken voor de jeugd in 

Gambia. 

Hans van Breukelen blijft onze ambassadeur 

Onlangs heeft Hans van 

Breukelen aangegeven dat hij 

ambassadeur blijft van onze 

stichting. Wij zijn blij dat 

Hans, ondanks zijn drukke 

werkzaamheden, onze Stichting een warm hart blijft 

toedragen. 

Zoektocht naar opslagruimte 

Onlangs heeft onze Stichting te horen gekregen dat de 

huur van de opslagplaats die wij gebruiken per oktober 

2017 wordt opgezegd. De Gemeente Eindhoven heeft 

de grond waarop het gebouw staat voor andere 

doeleinden nodig. Daarom zijn wij op zoek naar een 

andere, goed afsluitbare, ruimte voor onze materialen. 

Mocht iemand tips hebben: graag even melden via 

telefoon of e-mail. Wij zoeken een ruimte van ongeveer 

20 x 20 meter in Eindhoven of omgeving. E-mail voor 

meer info:  voorzitter@gambiasport.nl 

 

 

 

 

  

 

Trots op  de 

aangekochte grond. Hier gaat Stichting Gambia 

Sport bouwen aan de toekomst van de Nursery 

School in Kotu. 
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