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1. Inleiding
2020 Een moeilijk jaar voor Toubakolong.
Even dachten we dat Gambia gespaard zou blijven van het Coronavirus, maar helaas greep ook
daar het virus om zich heen.
We stelden al in een vroeg stadium beschermende en hygiënische middelen en ook koortswerende medicijnen ter beschikking.
In juni werd de noodtoestand uitgeroepen. Dit had vreselijke gevolgen voor de mensen in Gambia.
Ze mochten niet meer naar hun werk en niet werken betekent geen inkomen dus geen eten .
Hongersnood was het gevolg. Ook in Toubakolong.

Specifieke actie
Gelukkig konden we samen met stichting Wilde Ganzen het Coronaproject realiseren (elk voor
€5000). Er waren enkele gulle gevers, maar we hebben ook een flinke greep uit onze financiële
reserves moeten doen.
Opnieuw werden beschermende en hygiënische middelen aangeschaft en aan alle 230 gezinnen
werd voedsel verstrekt. Onze vrijwilligers hebben bergen werk verzet. De kliniek werd het episch
centrum om alles in goede banen te leiden.

Van 29 februari tot 7 maart 2020 waren twee bestuursleden van Future4All nog in Gambia.
Het was een verrassingsbezoek, de Gambiaanse bestuursleden van Future4All waren niet op de
hoogte van onze komst. Doel van het werkbezoek was de voortgang van de lopende projecten
bekijken en het maken van verdere afspraken.
We hadden tevens een kennismakingsgesprek met Barbara Somers van de Verenigde Stichtingen Gambia (VSG) waarvan ook Future4All deel uit maakt. Het is een netwerk van Nederlandstalige personen die zelfstandig of via stichtingen en verenigingen, hulp bieden, in samenwerking
met en voor de Gambiaanse bevolking.

2. Future4all, bestuur, vrijwilligers, werkwijze.
Het bestuur hecht eraan de lezer uitgebreid te informeren en niet te volstaan met een verslag van
uitsluitend de activiteiten in 2020 en de financiën, maar ook kennis te laten nemen van de visie,

3

missie, doelen van de stichting en de situatie in Toubakolong. Daarvoor verwijzen wij u naar onze
geheel vernieuwde website: www.future4all.org
Future4all bestaat inmiddels tien jaar. De stichting is een ANBI-erkende organisatie. Dat wil zeggen 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

Pijnsweg 85
6419 CK Heerlen
061318920
info@future4all.org
www.future4all.org

Het bestuur van Stichting Future4all bestaat uit de volgende personen:
Ria Kicken-Koper
Roger Lindelauf
Riek Viehoff

(voorzitter)
(penningmeester)
( bestuurslid)

Riet de Wit

(beschermvrouw)

Adviseurs:
Camiel Klein Tuente op ICT gebied en Nadine Visker m.b.t. medische zaken .

Werkwijze en middelen
Future4all tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
▪ het werven van fondsen/sponsoring 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;
▪ het zenden van hulpgoederen maar enkel als deze ter plaatse niet verkrijgbaar zijn. We willen
de economie daar stimuleren door producten ook daar te laten vervaardigen;
▪ nauw contact te onderhouden met contactpersonen voor de stichting uit de plaatselijke bevolking, zodat het belang, toezicht en controle van de stichting verzekerd blijft;
▪ alleen projecten te ontwikkelen op initiatief van en gedragen door de plaatselijke bevolking;
▪ doelgroepen nauw te betrekken bij het opzetten en uitvoeren van projecten;
▪ te adviseren en begeleiden bij de opzet van projecten maar de eigenheid van de bevolking te
blijven respecteren;
▪ 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;
4

▪ 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.

3. Draagvlak, voorlichting en communicatie
De nieuwe website van Future4all wordt doorlopend up to date gehouden.
Er wordt gebruik gemaakt van sociale media. Via de eigen Facebookpagina houden we geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen in Gambia en attenderen we mensen op de activiteiten die de stichting organiseert.
Dit jaar verschenen drie nieuwsbrieven met een samenvatting van de gebeurtenissen. Geïnteresseerden kunnen zich op deze brief, die elk kwartaal uitkomt, abonneren.

4.1 Onderwijs
De nursery- en primaryschool
De scholen draaien inmiddels ruim een jaar op eigen kracht met ondersteuning van het ministerie
en met bevoegde leerkrachten.
Het hoofdgebouw en een extra noodgebouw zijn in gebruik voor 201 leerlingen (nursery en primary), 6 bevoegde leerkrachten en een directrice. Vanwege Corona is de school enkele maanden
dicht geweest.

4.2 Volksgezondheid
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Medische post en regionale kraamkliniek
De regionale functie van de kliniek en de medische post wordt steeds duidelijker. Uit alle dorpen
komen mensen voor behandeling en medicijnen.

Twee verpleegsters bemensen permanent de medische post.
Er vond een wisseling van verloskundige plaats. Banna, de nieuwe verloskundige, is zeer gemotiveerd. Hij luistert naar de behoeften van de dorpelingen. Hij overtuigde het ministerie ervan dat
er extra medicijnen moesten komen juist vanwege de regionale functie. Er werd verlichting gerealiseerd langs de toegangsweg en in de wachtkamer kwam zelfs een kleine TV.
Ook heeft hij gehoor gegeven aan de wensen van de dorpelingen om een kleine ruimte in de
kliniek af te scheiden en te reserveren voor onderzoek bij mannen .

In november werd gestart met de bouw van de personeelswoningen.
Tijdens ons werkbezoek schonken we een koelkast aan de kliniek om de medicijnen te kunnen
bewaren.
Een sponsor zorgde voor tien goede computers. voor de kliniek en de scholen. De kliniek is aangesloten op het 4G netwerk. Onze stichting betaalt het abonnement voor het eerste jaar waarna
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de overheid is gevraagd het abonnement over te nemen. Mensen uit het dorp komen ook naar
kliniek om internet te gebruiken

Voor de ambulance is een degelijke, afsluitbare garage gebouwd. De ambulance werd half december verscheept naar Toubakolong en zal daar half januari arriveren. Een fijne samenwerking
met de stichting Wheels4Africa met enorme inzet van Jack van Duijn. Dit project werd gesponsord
door donateurs, Enexis, Future4All en Wilde ganzen. De inrichting werd grotendeels gratis gerealiseerd door vele bedrijven in Limburg/ Nederland.

4.3 Zelfredzaamheid. Eerdere projecten
➢ De overdekte marktplaats
➢ Het oplaadcentrum
➢ Jeugdhonk annex videoclub
Dit eigen initiatief van de dorpsjeugd blijft zich ontwikkelen. Tijdens ons werkbezoek hebben we
de jongeren verrast met een extra TV.

5. Vermogensbeheer en controle op uitgaven

Voor het beheer van het vermogen van de stichting Future4all is het bestuur gezamenlijk verantwoordelijk.
De stichting heeft een bankrekening in Nederland, waarop voldoende saldo wordt aangehouden
om lopende structurele kosten te betalen. Niet direct in te zetten middelen worden geparkeerd op
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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 dorpsbestuur, de bewoners en indien nodig met het ministerie.
Er is geregeld contact (per e-mail, whattsapp en Facebook).
Tijdens de werkbezoeken worden afspraken gemaakt over de uit te voeren projecten en wordt het
stichtingsbestuur geïnformeerd over de voortgang van de projecten.

Naast een Nederlandse rekening is er ook in Gambia een bankrekeningkan . Geld van deze rekening kan worden 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 samen geld opnemen. Het bestuur heeft inzage in deze Gambiaanse rekening en kan zo
de voortgang controleren.
6.Inkomsten: fondswerving en sponsoring
Het werven van fondsen door Future4all gebeurt langs een drietal kanalen: Giften, donaties en
schenkingen
Het betreft zowel giften, donaties en schenkingen van privépersonen als van instellingen.
Na voltooiing van een project wordt schriftelijk verslag gedaan aan de betreffende sponsor.
Enkele vaste sponsoren betalen maandelijks vijf, tien en zelfs vijftig euro.

7. Besteding middelen
Ambulance
Koelkast, TV
Beschermingsmiddelen etc 1ste fase Corona
Corona-noodproject
Garage
4G netwerk
Verzenden computers
Personeelswoningen etc
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8. Jaarrekening 8.1 Resultatenrekening
In de onderstaande tabel zijn de inkomsten en uitgaven weergegeven alsook de financiële situatie
van de stichting per 31.12.2020. Daaronder volgt een korte toelichting .
Uit reserves
Eerdere donaties

UITGAVEN
bankkosten

393,62

transport

65,20

werkbezoek

1795,50

reclame en drukwerk

41,93

Updaten computers

140

opleidingen

670

Overboeking Gambia(reserve)o.a. 4G

500

driemaandelijkse vergoeding lokale commissie

720

kosten medicijnen/ziekenhuis/ambulance

16000

18217,00

Hulpmiddelen algemeen /corona

4860,50

Overige uitgaven

114,99

Gift B (corona, vergoeding werkzaamheden en
steun voor gezin)

275

1450

Gift H studie/wonen

930

100

Gift K

75

100

Bouw/onderhoud/verbetering
TOTALE UITGAVEN

21111,57
17280

50280,31

-33000,31

INKOMSTEN
giften en donaties

12558,90 171,89

rente

1

inkomsten voor lokale commissie
teruggave borg etc.
overige inkomsten
TOTALE INKOMSTEN

12559,90 171,89

inkomsten
TOTAAL

29839,90

uitgaven
50452,20

Uit reserves
-20612,30
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Op 31-12-2020 had de stichting een eigen vermogen van:
Activa
Omschrijving
RABO lopende rekening
RABO spaarrekening
RABO kinderrekening
Totaal

In euro
3945,21
9.978,44
1113,94
15037,59

Passiva
Omschrijving
Eigen vermogen

In euro
15037,59

8.2 Toelichting op de resultatenrekening
1. Giften/donaties (privé/instellingen) en opbrengst acties
Het betreft enerzijds giften van privépersonen/donaties 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.
We hebben gebruik gemaakt van de reserves uit eerdere donaties die gelabeld waren aan bepaalde projecten zoals de personeelswoningen.
De kosten rond Corona hebben we grotendeels uit niet gelabelde donaties betaald. Daar hoort
ook het extra ondersteunen van onze vrijwilligers bij waarvan een gezin helemaal geen inkomsten
meer had
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. 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).
Per kwartaal wordt bekeken of een kleine vergoeding betaald kan worden aan de 3 vertegenwoordigers (lokale commissie) aldaar voor hun inzet en onkosten.
5. Activiteiten in Nederland
6. Organisatiekosten Future4all in Nederland
Uitgaven gedaan voor o.a. drukwerk, bureaukosten, updates computers voor Gambia.
De overheadkosten van Future4all in 2020 bedragen minder dan 1%
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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 die geheel voor
het ministerie zijn.
9.2 Gezondheid
Er wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van de woningen voor de verloskundige en verpleegsters.
9.3 Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid is het uiteindelijk doel waar wij naar streven. De scholen, de overdekte marktplaats, het jeugdhonk en het oplaadstation zijn hiervan goede voorbeelden.
Voor wat betreft de kraamkliniek zullen wij in de toekomst de focus moeten blijven richten op
zelfredzaamheid.
9.4 Samenwerking: In Nederland hebben we opnieuw samengewerkt met de Stichting Wilde
Ganzen . Zowel bij het Corona-nood-project als de werving van gelden voor de ambulance, personeelswoningen etc.
We hebben dit jaar voor het eerst ook samengewerkt met de VSG, de Verenigde Stichtingen
Gambia.
9.5 De stichting
De VSG is een stichting van kleinschalige projecten
Tijdens ons werkbezoek hadden we een ontmoeting met een van hen Barbara Somers om over
en weer ervaringen en verwachtingen uit te wisselen. Tijdens het verstrekken van hulpmiddelen
tijdens de Coronaperiode vond meerdere malen overleg plaats.

10. Tot slot
We kijken terug op een enerverend jaar. Ondanks Corona werden grote klussen geklaard waaronder het Coronaproject en de garage voor de ambulance.
De samenwerking tussen dorpsbewoners, hun afgevaardigden en het Nederlandse bestuur blijft
hartverwarmend.
We zijn zeer verheugd dat een van onze Gambiaanse vrijwilligers Haruna Ceesay officieel is gevraagd om toe te treden tot de VDC, het Village Development Committee . Dit is het dorpscomité
waardoor de lijntjes voor overleg korter worden en er doeltreffender en nog transparanter gewerkt
kan worden
Het wordt in het algemeen wel steeds lastiger om sponsoren te vinden voor projecten in het buiteland. Het bestuur van de stichting zal zo veel als mogelijk en financieel verantwoord is voor totale
afdekking van projecten zorg dragen. Dat betekent dat enerzijds prioriteiten moeten worden gesteld en anderzijds projecten even in de wacht staan omdat nog geen volledige afdekking mogelijk
is. 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. Dat Corona nu medebepalend is zal duidelijk zijn.
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Ransdaal,31 december 2020,
Het bestuur van Future4all
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