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1. Inleiding
In 2018 is zowel in Gambia als in Nederland ontzettend veel werk verzet om de regionale
kraamkliniek te complementeren.
Er was opnieuw overleg met het ministerie van gezondheid in Gambia, de directie van de
kliniek in Essau en onze partners van de Spaanse NGO Unomasuno+.
Het realiseren van projecten is alleen mogelijk dankzij de giften, groot en klein, van al degenen die ons werk in Gambia een warm hart toedragen. Zonder uw financiële hulp kunnen wij
niets. Wij willen u hiervoor op deze plaats hartelijk danken. We gaan voor beter onderwijs,
betere gezondheidszorg en op termijn naar zelfredzaamheid en we hopen dat u ons hierin
blijft steunen.
Dit is het zevende jaarverslag van de Stichting Future4all. Het bestuur hecht eraan de lezer
uitgebreider te informeren en niet te volstaan met een verslag van uitsluitend de activiteiten
in 2018 en de financiën, maar ook kennis te laten nemen van de ontstaansgeschiedenis, visie,
missie, doelen van de stichting en de situatie in Toubakolong. Daarvoor verwijzen wij u graag
naar de bijlage en onze website: www.future4all.org

2. Future4all, werkwijze, bestuur en vrijwilligers
Future4all bestaat inmiddels acht jaar. De akte van oprichting passeerde op 3 december 2010
bij de notaris. De stichting is een ANBI-erkende organisatie. Dat wil zeggen dat de Belastingdienst heeft vastgesteld dat Future4all een Algemeen Nut Beogende Instelling is en dat uw
giften aan Future4all fiscaal aftrekbaar zijn. Suggesties daarvoor doen wij op
www.future4all.org.
Het fiscaal nummer van Future4all is 8500.14.840. Onder dat nummer is Future4all in 2011 bij
de Belastingdienst ingeschreven.
Bij de Kamer van Koophandel is Future4all geregistreerd onder KvK 51437201. De contactgegevens van Future4all zijn:

A
T
E
W

Opscheumer 3, 6311 AV Ransdaal
(Voerendaal)
061318920
info@future4all.org
www.future4all.org

Werkwijze en middelen
Future4all tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 het werven van fondsen/sponsoring en subsidiegelden om samen met de plaatselijke bevolking projecten te ontwikkelen onder meer op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, watervoorziening, sport en plaatselijke kleinschalige projecten, gericht op de zelfredzaamheid van de doelgroep;
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het zenden van hulpgoederen;
nauw contact te onderhouden met contactpersonen van de plaatselijke bevolking, zodat
het belang, toezicht en controle van de stichting verzekerd blijft;
alleen projecten te ontwikkelen op initiatief van / gedragen door de plaatselijke bevolking;
doelgroepen nauw te betrekken bij het opzetten en uitvoeren van projecten, zodat ze
gericht zijn op het opbouwen van capaciteit bij de doelgroep;
te adviseren en begeleiden bij de opzet van projecten;
alleen projecten te realiseren die duurzaam, kwalitatief goed zijn en op de lange termijn
zichzelf in stand kunnen houden;
samen te werken met lokale partnerorganisaties;
projecten te evalueren en te leren voor de toekomst;
resultaten van de stichting zichtbaar te maken voor sponsors en daarmee het vertrouwen
in de stichting te waarborgen.

Visie
Het bestuur van Stichting Future4all streeft ernaar bij te dragen aan een gemeenschap die op
eigen kracht een onafhankelijk bestaan kan opbouwen die meer is dan overleven en met kansen voor elk mens op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid.
Missie
Het is de missie van Stichting Future4all om in Gambia en in het bijzonder in het dorp Toubakolong de bevolking te ondersteunen bij het bereiken van een zelfredzame en opwaartse
ontwikkeling, met respect voor de ‘eigenheid’ van de doelgroep. Onze focus ligt daarbij in het
bijzonder op de ontwikkeling van kinderen.
Doelstelling
De statutaire doelstelling van Stichting Future4all luidt als volgt: “het bestrijden van armoede, het verbeteren van de leefomstandigheden en het bevorderen van de zelfredzaamheid van
leefgemeenschappen in ontwikkelingslanden, alsook het creëren van draagvlak en solidariteit
onder de Nederlandse bevolking, evenals het verrichten van alle verdere handelingen, die met
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”
Het verleggen van de aandacht van Future4all naar andere ontwikkelingsgebieden behoort tot
de mogelijkheden, gelet op de brede doelstelling.
Bestuurswisseling:
Begin 2018 vond er een bestuurswisseling plaats. Harry Hoogeveen
heeft zich 7 jaar ingezet voor de
stichting en dus voor de mensen
in Gambia. Wij danken hem voor
zijn bijdrage. Het stokje werd
overgenomen door Roger Lindelauf die in 2016 onze projecten
bezocht toen zijn vrouw de medische screening deed van de oudere bewoners in Toubakolong.
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Het bestuur van Stichting Future4all bestaat nu uit de volgende personen:
Ria Kicken-Koper
Roger Lindelauf
Rob Gulpen

(voorzitter)

Riet de Wit

(beschermvrouw)

Het bestuur vergadert maandelijks. Bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten en
projecten kan het bestuur waar nodig terugvallen op een aantal vaste vrijwilligers/ sponsoren.

3. Draagvlak, voorlichting en communicatie
De website van Future4all wordt doorlopend up to date gehouden, bezoekerscijfers laten zien
dat deze site regelmatig wordt geraadpleegd. In 2018 verschenen drie nieuwsbrieven met
informatie over lopende zaken en de projecten in Toubakolong.
Er wordt gebruik gemaakt van sociale media. Via de eigen Facebookpagina en LinkedIn houden
we geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen in Gambia en attenderen we mensen
op de activiteiten die de stichting organiseert.

4. Werkbezoeken Toubakolong 2018
In maart 2018 bezocht bestuurslid Rob Gulpen namens
Future4All met twee vrijwilligers (werkzaam bij MC
Zuyderland Heerlen) de op handen zijnde kraamkliniek
in Toubakolong Gambia waaraan Future4all een bijdrage
leverde in samenwerking met Wilde Ganzen en de
Spaanse stichting Unomasuno+
Doel van het werkbezoek was de controle
en het maken van
verdere afspraken over
de kraamkliniek.

In oktober 2018 bezochten vier vrijwilligsters Toubakolong en omgeving.
Deze vier, allen werkzaam in het Kindcentrum van MC
Zuyderland Heerlen, ondersteunden het personeel van
de kraamkliniek en gaven waardevolle tips (o.a. op het
gebied van hygiëne) waarna de kraamkliniek al snel
opende.
Bij het afronden van dit jaarverslag zijn er inmiddels al
tien baby’s geboren.
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4.1 Onderwijs
De nurseryschool
Er gaan voldoende leerlingen naar deze school en het was positief te zien dat het ministerie
heeft besloten in het dorp ook een primary school, een vervolgschool, te vestigen.
Via de stichting “Read to Grow” konden we maar liefst 850 Engelstalige kinderboeken naar
deze twee scholen sturen. We hopen dat de
leerkrachten door deze visuele ondersteuning
meer inhoud aan de lessen kunnen geven.
De vloeren van de school zijn nog steeds in zeer
slechte staat maar de financiële kosten i.v.m.de
bouw en inrichting van de kraamkliniek zijn zo
hoog dat we de vloeren helaas nog niet hebben
kunnen laten vervangen. Als we dit goed willen
doen bedragen de kosten nog altijd 6.500 euro
en daarvoor is nog niet voldoende sponsoren
gevonden. Begin 2019 zullen wij proberen dit
bedrag verder te verwerven.

4.2 Volksgezondheid
Medische post

Twee verpleegsters bemensen de post nu
permanent.
We zien dat de bewoners de gang naar de
medische post gevonden hebben. Op alle
dagen van de week melden bewoners zich bij
de verpleegsters voor controle of een eerste
onderzoek.
De medische post krijgt in 2019 een opknapbeurt. Scheuren worden gedicht, kapot tegelwerk vervangen en de muren worden in dezelfde kleur geverfd als die van de kraamkliniek.

6

Regionale kraamkliniek

Het was geen eenvoudige weg, maar de kraamkliniek staat er en is in oktober 2018 in gebruik
genomen. Er verscheen zelfs een artikel in de landelijke Gambiaanse krant!
De eerste tien baby’s zijn er inmiddels gezond ter wereld gekomen.
Er is een permanente verloskundige geplaatst door het ministerie. Hij wordt ondersteund door
drie verpleegkundigen en lokaal personeel voor het onderhoud. Hygiëne is immers een vereiste. De verloskundige en verpleegkundigen zijn ondergebracht in het dorp maar zullen in 2019
woongelegenheid in de nabijheid van de kliniek krijgen.

4.3 Zelfredzaamheid
De overdekte marktplaats

We zien een levendige handel én gezelligheid op de
marktplaats. We mogen zeggen dat de marktplaats een
groot succes is.
Het oplaadcentrum
Nu steeds meer gezinnen de beschikking krijgen over
een klein zonnepaneel wordt er minder gebruik gemaakt van het oplaadcentrum. Toch is het centrum nog
beschikbaar voor die mensen die nog niet over eigen mogelijkheden beschikken.

7

Jeugdhonk annex videoclub
Dit eigen initiatief van de dorpsjeugd blijft zich ontwikkelen. Na enige hulp bij de opstart
hebben wij als stichting er geen enkele bemoeienis meer mee

5. Vermogensbeheer en controle op uitgaven
Voor het beheer van het vermogen van de stichting
Future4all is het bestuur gezamenlijk verantwoordelijk. In de maandelijkse bijeenkomsten van de stichting doet de penningmeester verslag van de inkomsten en uitgaven van de afgelopen maand, evenals
van de stand van het eigen vermogen en reserveringen.
Dee stichting heeft een bankrekeningnummer in
Nederland, waarop voldoende saldo wordt aangehouden om lopende structurele kosten te betalen. Niet
direct in te zetten middelen worden geparkeerd op
een spaarrekening. In het eerste kwartaal na afloop
van het boekjaar stelt het bestuur een jaarverslag
vast, dat inzicht geeft in de inkomsten en uitgaven
van de stichting, het (batig) saldo, eigen vermogen
en reserveringen.
Het bestuur streeft ernaar verworven middelen zo effectief mogelijk in te zetten voor de
verschillende projecten. Controle op de uitvoering van de projecten vereist extra aandacht.
Het dorp is vertegenwoordigd door Haruna Ceesay (zorgsector),Boto Ceesay (projectbegeleider) en Kabiro Sonko (financiën). Zij vormen het uitvoerend comité en vertegenwoordigen
Future4All, voeren nauw overleg met het plaatselijk dorpsbestuur (VDC), de bewoners van
Toubakolong, de Spaanse NGO Unomasuno+, het ministerie, respectievelijk de regionale directie Volksgezondheid en het regionale ziekenhuis in Essau.
Er is geregeld contact (per e-mail, whattsapp en Facebook) met onze vertegenwoordigers
daar. Tijdens de werkbezoeken worden afspraken gemaakt over de uit te voeren projecten en
wordt het stichtingsbestuur frequent geïnformeerd over de voortgang van opgestarte projecten.
Naast een eigen Nederlandse rekeningnummer is door Future4all al in 2010 in Gambia een
bankrekening geopend. Gelden op deze rekeningen worden alleen opgenomen na accordering
door het bestuur en voor het bedrag waarvoor het is bestemd. Twee door de stichting aangewezen vertegenwoordigers kunnen op verzoek van de stichting alleen samen geld ophalen om
bijvoorbeeld materialen te kopen. Via internet kan de stichting de mutaties op deze rekening
volgen. Bestuursleden bezoeken regelmatig de projecten om de voortgang te kunnen volgen.
Stichting Future4all draagt zo zorg voor een verantwoorde besteding van gelden.
Daarnaast is in 2015 door het uitvoerend comité in Toubakolong een nieuwe rekening geopend. Op deze rekening stortte Future4all tot eind 2018 de gelden die bedoeld waren voor de
nurseryschool. Het uitvoerend comité betaalde daarmee de geringe salarissen van het school8

team. De opnames van deze rekening werden regelmatig verantwoord .Eind 2018 heeft het
dorpscomité deze zorg overgenomen en is de rekening opgeheven.
Ook voor de kraamkliniek is een aparte tijdelijke bouwrekening geopend, voor de duur van het
bouwproces. Opname van deze rekening kan ook alleen na een fiat van het coördinerend
bestuurslid van Future4all NL.

6.Inkomsten: fondswerving en sponsoring
Het werven van fondsen door Future4all gebeurt langs een drietal kanalen.

Giften, donaties en schenkingen

Het betreft enerzijds giften van privépersonen en anderzijds donaties, subsidies of schenkingen van uiteenlopende instellingen.

BIS fondswerving

Met het Bureau Internationale Samenwerking (BIS) is eerder samengewerkt bij het verwerven
van fondsen voor de marktplaats. In 2015 hielp BIS ons om fondsen te selecteren voor het
moederschapscentrum/kraamkliniek. BIS staat ook nu nog voor ons klaar met gratis adviezen
over fondsen die wij zelf kunnen aanschrijven.

9

Specifieke acties
•

Sponsor de school, een kind

In 2012 is de actie ‘Sponsor een kind’ gestart, bedoeld voor de school en de sponsoring van
kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar, die gebruik maken van de nurseryschool in Toubakolong. Uit deze sponsorgelden werden de kosten betaald voor de school, zoals onder andere
salaris, scholingskosten van het onderwijzend personeel aanleg van het schoolterrein, activiteiten voor de kinderen (o.a. Independence day in Gambia/sportdag) en onderhoud van het
schoolgebouw.
In het verleden hebben we, in het kader van zelfredzaamheid, met het dorpscomité afspraken
gemaakt omtrent de afbouw van onze bijdrage, met name voor wat betreft een (bescheiden:
ongeveer 100 euro per maand voor 4 personen) salaris voor de leerkrachten.
In dat kader zouden zij in 2017 de laatste bijdrage ontvangen van de stichting. Aangezien het
dorpscomité onvoldoende voorbereid was op deze nieuwe situatie heeft het bestuur besloten
om alsnog in de salariskosten 2018 te voorzien. Het dorpscomité zal vanaf 2019 hiervoor zelf
een passende voorziening treffen.
Zoals hiervoor reeds aangegeven, hebben wij tijdens het werkbezoek in november 2017 geconstateerd dat de vloeren van de school in zeer slechte staat verkeren. Eind 2017 heeft het
bestuur besloten om het saldo (bijna 4.000 euro die op een aparte rekening staan waarop
donateurs geld storten voor de school/kinderen) beschikbaar te stellen voor salarissen leerkrachten, de vloer van de school en de aanschaf van medicijnen. Het plaatselijk dorpsbestuur
kon zelf bepalen, uiteraard onder goedkeuring van ons bestuur, hoe de inzet van de betreffende 4.000 euro over voornoemde activiteiten zal worden ingezet. Zij hebben niet voor de
totale vervanging van de vloeren gekozen maar voor een investering in (kinder)medicijnen,
salarissen en een licht herstel van de vloeren. De eerste twee zijn inmiddels uitgevoerd , de
rest wordt gebruikt om aan te leggen bij de 6.500 euro die in 2019 nodig zijn voor een totale
vervanging van de vloeren.
Vijftien vaste sponsoren betalen maandelijks vijf euro voor zowel het onderwijs als de andere
projecten afhankelijk van de urgentie op dat moment

Kienen

Ook in 2018 werd er weer gekiend in de Brikke Oave in Brunssum. De zaal was voldoende
bezet met merendeels onze vaste donateurs. De opbrengst was ruim € 950,00 afkomstig van
twaalf rondes kienen en een stevige loterij in de pauze.
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Bijna kerst

Op 21 december 2017 een uitverkochte zaal in Theater Heerlen bij Bijna Kerst met Paul van
Loo, Ivo Rosbeek, Roger Lataster, Raymond Clement en vele anderen. Future4all was
één van de twee goede doelen die kon worden gesponsord.
De opbrengst die eind 2017 nog niet bekend was bleek maar liefst 1.250 euro te zijn, een zeer
mooi bedrag.

Inrichting moederschapscentrum
Vanuit o.a. MC Zuyderland Heerlen en Sittard kregen we de beschikking over bedden
en andere nuttige materialen voor de inrichting van de kraamkliniek.

Met het transport was een bedrag van 3.500 euro gemoeid voor het vervoer vanuit Heerlen
naar het verzamelcentrum in Rossum en vervolgens het vervoer van de container per boot
naar Gambia. In Gambia betaalden we nog eens 1.000 euro voor het meerdere keren huren
van een kleine vrachtwagen met chauffeur van Banjul met de ferry naar de North Bank en
vervolgens naar het binnenland, naar Toubakolong
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7. Besteding middelen
7.1 Inzet van middelen structureel en incidenteel

De inzet van structurele middelen voor langlopende verplichtingen zou eind 2017 komen te
vervallen maar zoals eerder beschreven blijven we nog een extra jaar de salarissen van de
leerkrachten betalen.
Vanaf november 2018 en voor de duur van één jaar betaalt Future4All de helft van de salarissen van het onderhoudspersoneel, dit om de hygiëne te stimuleren. De andere helft wordt
door de Spaanse stichting betaald. Het ministerie zal dit daarna overnemen.
Ter zake wordt verwezen naar paragraaf 8.2 (toelichting op de resultatenrekening)
Door een gulle sponsor werd eind 2017 opnieuw een aanzienlijk bedrag geschonken voor een
stroomvoorziening nu voor de kraamkliniek.

7.2 Inzet middelen van specifieke acties
De verworven middelen voor de actie Sponsor de school en kind, genoemd onder hoofdstuk
6.2, worden ingezet voor het doel waarvoor de actie wordt gevoerd. Voor zover ontoereikend
zullen ‘eigen inkomsten’ van de stichting worden ingezet.

Inzet /reservering middelen voor projecten
Kraamkliniek

Over de noodzaak
van de bouw van de
kliniek in deze regio
is iedereen, ook het
ministerie, het al
lang eens en alle
partijen zijn zeer
enthousiast over de
realisatie van het
hoofdgebouw (fase
1). Ook zijn ze het
eens over ieders
aandeel in de bouw
en exploitatie van
de kliniek.
In de kraamkliniek,
het hoofdgebouw naast het gezondheidscentrum voor poliklinische hulp, worden hoog zwangere vrouwen de allerlaatste periode van de zwangerschap opgevangen, ze bevallen er en kunnen van de bevalling bijkomen. De bouw en de inrichting van dit centrum komt voor rekening
van Future4all en de Spaanse collega-organisatie Unamasuno+. Het personeel wordt geleverd
en betaald door het ministerie. De kraamkliniek heeft een regionale functie en zal een forse
bijdrage gaan leveren aan het terugdringen van kinder- en moedersterfte. Voor het ministerie
het belangrijkste item van de nationale volksgezondheid. Daarnaast biedt het mogelijkheden
voor gratis screening tijdens de zwangerschap.
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Met de bouw van dit centrum, fase 1 en 2, zie hierna)) is naar verwachting (mede afhankelijk
van aanbesteding en koers dalasi) een bedrag gemoeid van ongeveer 110.000 euro. De Spaanse
collega-organisatie Unamasuno+ neemt de helft van dit bedrag voor haar rekening, wij de
andere helft. De grond is om niet door het dorp beschikbaar gesteld.
In maart 2017 is door Future4all een bedrag gestort van 36.160 euro op de rekening van Wilde
Ganzen. Wilde Ganzen is co-financier en verhoogde ons budget met 18.080 euro. Het totaalbedrag van 54.240 euro is door Wilde Ganzen in twee tranches gestort op een aparte bouwrekening in Gambia. Het besteden van gelden van deze bouwrekening kan alleen met toestemming van de bouwcoördinator van onze stichting.
Inmiddels is 31.000 euro van ons budget besteed als bijdrage aan het hoofdgebouw (fase 1).
Het restant 23.240 euro is gereserveerd voor de stafwoningen van het personeel, een solarinstallatie voor vroedvrouw en verpleegsters en installatie van zonnepanelen. Tevens zal de
medische post verbonden worden met de regionale kraamkliniek en zal het uiterlijk van de
medische post aan het hoofdgebouw worden aangepast (fase 2). Plannen hiervoor zijn in
ontwikkeling.

Schoolproject

Zie hoofdstuk 6.2, specifieke acties; sponsor de school, een kind.
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8. Jaarrekening
8.1 Resultatenrekening
In de navolgende tabel zijn de inkomsten en uitgaven weergegeven alsook de financiële situatie van de stichting per 31.12.2018. Daaronder volgt een korte toelichting per post.
UITGAVEN
bankkosten

366,25

transport

4.383,62

werkbezoek

976,50

reclame en drukwerk

84,19

webhosting

36,68

organisatiekosten kienen

163,59

salarissen onderwijspersoneel

1.100,00

driemaandelijkse vergoeding lokale commissie

440,00

kosten medicijnen

1.400,00

financiering sportactiviteiten

75,00

giften aan derden

30,00

overige lokale uitgaven

448,75

pin opname

980,00

gift en vergoedingen lokaal personeel

879,69

voorziening werkbezoek 2019

1.846,50

TOTALE UITGAVEN

13.180,77

INKOMSTEN
giften en donaties
rente

15.805,00
3,40

inkomsten inzamelingsprojecten

1.030,00

inkomsten voor lokale commissie

355,00

teruggave borg etc.

203,27

overige inkomsten
TOTALE INKOMSTEN

10,00
17.406,67
inkomsten

TOTAAL

17.406,67

uitgaven
13.180,77

saldo
4.225,90
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8.2 Toelichting op de resultatenrekening
1. Giften/donaties (privé/instellingen) en opbrengst acties
Het betreft enerzijds giften van privépersonen/donaties, subsidies of schenkingen van diverse
instellingen en organisaties (zie hoofdstuk 6.1) en anderzijds opbrengsten uit specifieke acties
(zie hoofdstuk 6.2), die door de stichting zijn georganiseerd.
2. Bankkosten
De bankkosten hebben voornamelijk betrekking op de kosten van overboeking van gelden van
de betaalrekening van Future4all naar de bankrekeningen in Gambia voor het uitvoeren van
projecten, e.d.
3. Transport bedden, medicijnen en werkbezoek
In 2018 heeft een groot beddentransport en medische apparatuur naar Gambia plaatsgevonden
voor de inrichting van de kraamkliniek. Daarnaast zijn de kosten opgenomen voor het werkbezoek van een bestuurslid in maart 2018 voor lokale supervisie bouw van de kliniek en overleg
met het ministerie Volksgezondheid.
4. Activiteiten in Gambia (de belangrijkste uitgaven)
Het bestuur keurt op basis van begroting en in overleg met het uitvoerend comité projecten
goed (zie hoofdstuk 7.3), zet incidenteel en structureel middelen in (zie hoofdstuk 7.1) en
stort geld op de rekening in Gambia. Het uitvoerend comité realiseert, legt verantwoording af
en het bestuur controleert (zie hoofdstuk 4 en 5).
Belangrijkste kostenpost in 2018 was natuurlijk de verdere realisering van de kraamkliniek.
Deze uitgaven lopen echter via een in 2016 geopende bouwrekening die in dat jaar door Future4all en Wilde Ganzen eenmalig is gevoed. Dit bedrag is in de jaarrekening van 2016 verantwoord. De bouwrekening is ook gebruikt voor de salariëring van de lokale supervisor die voor
ons toezicht hield op de bouw. Zie verder hoofdstuk 7.3.
Ook is er geld verstrekt aan enkele incidentele, eenmalige projecten en zijn enkele waardevolle medewerkers van de lokale commissie gesteund toen zij privé in financiële problemen
kwamen.
Voor de afbouw van de bijdrage salarissen leerkrachten school is € 1100 voldaan. Deze vergoeding is eind december 2018 gestopt.
Per kwartaal wordt bekeken of een kleine vergoeding betaald wordt aan de vertegenwoordigers (lokale commissie) aldaar voor hun inzet en onkosten.
5. Activiteiten in Nederland
Kosten voor het organiseren van het kienen.
6. Organisatiekosten Future4all in Nederland
Uitgaven gedaan voor o.a. drukwerk, bureaukosten, webruimtehosting.
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De overheadkosten van Future4all in 2018 bedragen minder dan 1% (post 6 van de resultatenrekening uitgedrukt in een percentage van de zuivere inkomsten).

8.3 Balans
Boekhoudkundige aansluiting met 31-12-2018
In, in euro
Saldo 31-12-2017 lopende rekening
Saldo 31-12-2017 spaarrekening
Saldo 31-1-2017 kinderrekening
Rente over 2018
Inkomsten 2018
Uitgaven 2018
Totaal
Saldo

Uit, in euro

9.783,16
9.972,04
3.963,30
3,40
17.406,67
17.406,67

13.180,77
13.180,77
4.225,90

Op 31-12-2018 had de stichting een eigen vermogen van:
Activa
Omschrijving
RABO lopende rekening
RABO spaarrekening
RABO kinderrekening
Totaal

In euro
15.500,86
9.975,44
2.398,10
27.874,40

Passiva
Omschrijving
Eigen vermogen

In euro
27.874,40

Voor het overige heeft de stichting noch bezittingen, noch vorderingen, noch schulden.

9. Ontwikkelingen
De hulp aan de bewoners van Toubakolong is gebaseerd op drie peilers: onderwijs, gezondheid
en zelfredzaamheid . De inzet van projecten wordt ook in die volgorde zoveel als mogelijk
gepraktiseerd.

9.1 Onderwijs

De nurseryschool is een kleine school, met lage maandelijkse exploitatiekosten. Bij wijze van
uitzondering zijn in 2018 nog in de salariskosten door de stichting worden betaald. Het uitvoerend comité en plaatselijk bestuur zullen vanaf 2019 zelf middelen genereren om in de personele kosten te voorzien. De stichting zal, waar mogelijk, ondersteunen bij vragen omtrent
onderhoud en noodzakelijke voorzieningen

9.2 Gezondheid

Er worden momenteel plannen ontwikkeld voor woningen voor de verloskundige en verpleegsters en installatie van zonnepanelen (fase 2) van de kraamkliniek. Realisatie zal naar verwachting in de eerste helft van 2019 plaatsvinden.

9.3 Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het uiteindelijk doel waar wij naar streven. Overdekte marktplaats,
jeugdhonk annex videoclub en oplaadstation zijn hier goede voorbeelden van. De school blijft
in dit kader punt van aandacht en aanhoudende zorg. Voor wat betreft het moederschapscen16

trum / kraamkliniek zullen wij in de toekomst de focus moeten blijven richten op zelfredzaamheid.

9.4 Samenwerking

De contacten met een Spaanse collega-organisatie Unomasuno+ zijn middels het gezamenlijk
optrekken voor de bouw van een moederschapscentrum verstevigd. In dat kader zijn ook de
contacten verstevigd met het ministerie van Volksgezondheid en de landelijke en regionale
onderwijsinspectie.

9.5 De stichting

Ook voor 2019 liggen er initiatieven om Noord Gambia verder vooruit te helpen. Het gaat dan
met name over de mogelijkheden op het gebied van internetverbindingen t.b.v. de kraamkliniek en de scholen
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10. Tot slot
Het wordt in het algemeen steeds lastiger om sponsoren te vinden voor projecten in het buiteland. Toch zijn we in gesprek met meerdere sponsoren en liggen de nieuwe projecten bij hen
op tafel. Een van hen heeft reeds 9000 euro gestort voor ons nieuwe project, het realiseren
van een goede internetverbinding. Inmiddels is er ook een tweede toezegging ontvangen.
Het bestuur van de stichting zal zo veel als mogelijk en financieel verantwoord is voor totale
afdekking van projecten zorg dragen (uit “eigen” inkomsten). Dat betekent wel dat enerzijds
prioriteiten moeten worden gesteld en anderzijds projecten even in de wacht staan omdat
nog geen volledige afdekking mogelijk is. Door de bank genomen zullen alle projecten waarvoor sponsoren middelen beschikbaar hebben gesteld worden uitgevoerd. Daarbij moet wel
worden opgemerkt dat tempo van voorbereiding en uitvoering van projecten in Gambia een
mede bepalende factor is.

Voerendaal, januari 2019,
Het bestuur van Future4all
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