
Jaarverslag 2019 
 
In dagen als deze kijken we terug op een bijzonder jaar. Sinds de 
oprichting van de stichting, in april 2017, mogen wij ons gelukkig 
prijzen dat we zoveel steun en vertrouwen krijgen van onze 
sponsoren. Dat de missie van onze stichting zo goed gehoord wordt 
en dat we enorm veel steun krijgen. Wij realiseren ons dat het niet 
vanzelfsprekend is en we kunnen niet vaak genoeg onze 
dankbaarheid uitspreken! 
 
Toen we begonnen met de stichting konden we makkelijk even 
tussendoor wat voor de stichting doen. Dat was bij lange na niet zo 
frequent als het nu is. Want dit jaar is dat enorm verandert en 
merken we dat de stichting meer en meer aandacht van ons vraagt. 
Inmiddels zitten wij naast ons fulltime werk, avond aan avond te 
werken voor de stichting. Het is een dagelijkse bezigheid geworden. 
“Onze kinderen hebben ons nodig” of “Nog even laten weten dat de 
donaties goed terecht zijn gekomen” denken wij dan. Het nastreven 
van beter onderwijs en een fijne onderwijsomgeving in een Derde 
Wereld is niet éénvoudig. Naast dat dit voor ons een roeping is, is de 
steun van onze sponsoren een hele grote stimulans.  
 
Het enthousiasme en de steun van sponsoren voelt voor ons als een kroon op onze vrijwillige inzet. 
Dit jaar ervaarden wij dat het noodzakelijk is om af en toe te benadrukken dat wij alles 100% vrijwillig 
doen, zelfs de reis naar The Gambia. (ook al zou je volgens de wet de reis- en verblijfskosten mogen 
declareren bij de stichting). In geen geval willen wij er een financieel gewin aan overhouden.  
 
Januari - Maart 
 

In maart dit jaar zijn we begonnen met het leggen van de fundering voor 
de basisschool, nadat in januari de container met schoolmeubels 
verscheept werd. In maart kwam de container aan, wat was het een 
beleving voor de kinderen en leraren. Een grote vrachtwagen met een 
40FT HD container kwam aan via de zandwegen bij school. Het 
schoolmeubilair beslaat zo veel dat er nu nog ongeveer anderhalf 
klaslokaal opgeslagen staat.  

Nieuwsitem: Een vliegende start & Aangekomen? 
 
20 van Alphen 
Zo liep Liane (de zus van Mark) eind maart voordat wij naar The Gambia 
zouden afreizen de “20 van Alphen”. Zij besloot deze hardloopwedstrijd niet 
alleen voor zichzelf te lopen, maar ook voor onze stichting. Daarmee haalde 
zij een hele mooie opbrengst voor de stichting op. 
 

Nieuwsitem: 20 van Alphen 
 
  

https://www.smilingchildofthegambia.nl/een-vliegende-start/
https://www.smilingchildofthegambia.nl/container-aangekomen/
https://www.smilingchildofthegambia.nl/20-van-alphen/


7de keer in The Gambia 
 
Toen wij eind maart afreisden naar The Gambia vierden we met de 
kinderen de onafhankelijkheidsdag. En op donderdag 4 april vierden wij 
daar ook het 2de jubileum van de stichting. Een dag van heel bijzondere 
momenten, zoals het leggen van de eerste steen van de basisschool. 
Maar ook het lopen door de fundering van de basisschool en liepen we in 
een optocht door het dorp met alle kinderen. Het was een geweldige 
ervaring! Het werd extra bijzonder omdat er ook vrienden, Ben en 
Malissa, van ons waren. Als afsluiting van de vakantie kregen we nog even 

te horen dat we genoeg ingezameld hadden om het eerste lokaal te gaan bouwen, zodra de 
fundering af is.  
 
Ook legden we tijdens diezelfde reis weer contact met stichting The Gambian Education Project. 
Waar we besloten een samenwerking op te zetten voor het uitwisselen van informatie. Zo kregen we 
onze eigen taxi’s in The Gambia met eigen bestickering. 
 

Nieuwsitem: De eerste dag op school & 2 jaar bestaan & De afgelopen twee weken 
 
Een groot gemis 
 
We waren drie weken thuis en Jacco kon zijn draai maar niet vinden. Nadat 
vrienden van ons vertelden dat ze graag een weekje naar Gambia zouden 
gaan, brak Jacco. Hij miste de kinderen en leraren enorm. Nog geen 3 dagen 
later was het geregeld en stond een onverwacht weekje naar The Gambia al 
weer geboekt in juni (ook al hadden we eigenlijk heel andere plannen). 
Tevens kregen wij te horen van Dirk en Vivi dat zij de Antwerpen-Banjul 
Challenge wilden gaan rijden, en niet zomaar, maar voor onze stichting! 
 
Half mei ontvingen we het bericht dat de fundering van de basisschool succesvol was afgerond. 
Daarnaast kregen we een doos met pennen van Foday van Lucy’s Memorial Nurseryschool. De school 
die gesponsord wordt door de andere stichting The Gambian Education Project.  
 

Nieuwsitem: De fundering & pennen 
8ste keer in The Gambia 
 

Tijdens de reis in juni leerden onze vrienden, Henk en Kitty, The Gambia 
en ons project kennen. Dat was voor ons best wel spannend, een week 
lang met vrienden die nog nooit in The Gambia geweest waren. Maar zij 
raakten bevlogen met ons project en werden in die week echte 
ambassadeurs van de stichting. Ook gaf Henk training aan de kinderen 
op school in hun nieuwe trainingshesjes die hij speciaal voor de school 
had laten maken. 
 
Deze week werden wij verrast dat de bouw van de basisschool meer was 
dan slechts één klaslokaal. In goed overleg hadden de leraren en de 
bouwvakkers besloten de eerste helft van de basisschool al te bouwen. 
Dit zou beter zijn voor de dakconstructie.  
 

Bij terugkomst in Nederland hebben Henk en Kitty de stichting oprecht extra stimulans gegeven, met 
een doek langs het veld van VV Schelluinen en helpen zij bij het werven van sponsoren voor 
individuele kinderen. Na deze reis hadden wij namelijk alle informatie compleet om het individuele 

https://www.smilingchildofthegambia.nl/onafhankelijkheidsdag/
https://www.smilingchildofthegambia.nl/de-eerste-dag-op-school/
https://www.smilingchildofthegambia.nl/2-jaar-bestaan/
https://www.smilingchildofthegambia.nl/de-afgelopen-twee-weken/
https://www.smilingchildofthegambia.nl/de-fundering-pennen/
https://www.smilingchildofthegambia.nl/sponsoren/
https://www.smilingchildofthegambia.nl/sponsoren/


sponsor programma op te zetten. Sinds juni dit jaar is het mogelijk om kinderen individueel te 
sponsoren bij hun schoolgeld.  

 
Nieuwsitem: Onverwacht in Gambia & Een dag op school 

Zomervakantie 
 
Tijdens de zomer is het even rustig geweest rondom de stichting. De school was dicht vanwege de 
zomervakantie. Maar Dirk en Vivi besteedde veel aandacht aan het inzamelen van donaties voor hun 
auto, waarmee zij de Antwerpen-Banjul Challenge wilden rijden. En de aanmeldingen voor het 
individuele sponsoren van een kindje liep gestaag door, zo werden de eerste kinderen gesponsord 
tijdens de zomervakantie. Zij krijgen sinds de zomervakantie al hulp bij het betalen van hun 
schoolgeld, dankzij sponsoren.  

Nieuwsitem: Smiling Child Challenge  
 
Ook kregen wij de toezegging van een sponsor om ontbrekende helft aan financiën voor het tweede 
klaslokaal te sponsoren, waardoor deze gerealiseerd kon worden en de bouwvakkers verder konden 
bouwen. 
 
September 
 
Half september ging de school weer open en kwam de informatie uit The 
Gambia weer op gang. Foto’s en video’s werden toegestuurd via 
WhatsApp. We werden geïnformeerd over de schoolboeken die 
gesponsord werden door de stichting.  Wat bleek, tijdens het regenseizoen 
heeft de bouw van de basisschool de nodige vertraging opgelopen.  
 
Op 5 oktober vertrokken Dirk en Vivi vanuit Gorinchem naar Antwerpen 
om daar aan te sluiten bij de organisatie van de Antwerpen-Banjul 
Challenge. Ongeveer 20 dagen later zouden ze aankomen in Banjul, de hoofdstad van The Gambia. 
 

Nieuwsitem: We zijn weer begonnen& We bouwen tijdens de zomer & Een rollercoaster 
 
En voor de 9de keer 

 
Intussen kregen wij te horen dat Henk een grote tas met 25 compleet 
nieuwe voetbaltenues voor het voetbalteam van de leraren zou sponsoren. 
Half oktober gingen wij naar The Gambia voor twee weken, waar we 
gezinnen bezochten en grote zakken rijst van 50 kilo brachten. Zo konden 
wij aan de sponsoren in Nederland laten zien hoe de rijst ter plaatse terecht 
kwam en wat het met de gezinnen deed. Ook kwamen we zo in contact met 
de families van kinderen die individueel gesponsord worden en vertelden ze 
ons dat ze dankbaar zijn dat het lesgeld van hun kind gesponsord wordt.  
 

De eerste dag op school realiseerden we ons dat er dit jaar maar liefst 300 leerlingen naar school 
gaan en wij ook het derde schooljaar in gaan met de stichting. 
 
Ook overhandigden wij daar de voetbaltenues aan het voetbalteam van de 
leraren. We zijn naar de wedstrijd geweest, die zij wonnen, en wij leerden 
de spelers kennen. We zagen de ontwikkeling van de basisschool. Tot onze 
verbazing worden er geen twee lokalen met kantoor en bibliotheek, maar 
drie lokalen en een kantoor, gebouwd. Zodoende is er voldoende capaciteit 
ter overbrugging en de bibliotheek hebben we niet direct nodig. 
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We haalden Dirk en Vivi binnen in Banjul en gingen mee naar de veiling 
waar de auto voor een geweldige opbrengst werd geveild. Het was een 
unieke belevenis, waarbij er vanuit school overweldigend ontvangst 
comité georganiseerd werd.  

 
Nieuwsitem: Zakken rijst voor gezinnen & Antwerpen-Banjul Challenge 

2019 
 
Rijst, drinken, Kerstfeest? 
 
Bij terugkomst van de 9de keer in The Gambia, eind oktober, besloten 
we uitbreiding te zoeken voor een nieuw vrijwillig teamlid Marketing 
& Sponsoring. De uitbreiding werd in november gerealiseerd, doordat 
de motivatie van Rosanna aansloot bij de filosofie van de stichting. 
Haar enthousiaste bijdrage werd meteen bekroond door een 
geweldige opbrengst voor de Kerst inzamelingsactie “Rijst, Drinken, 
Kerstfeest?” Het streven was alle 300 kinderen een zakrijst mee te 
kunnen geven van ca. 5kg en dit werd ca. 6kg. Ruim 2100 kilo rijst, 500 bekers limonade en een vrije 
bijdrage aan het Kerstfeest konden we doneren voor de kerstviering, eind december.  
 

Nieuwsitem: Ons nieuwe teamlid & De Kerstactie, een groot succes 
 
December 
 
Ook in december was er weer veel nieuws vanuit The Gambia. Zo kregen wij meer duidelijkheid over 
het lesprogramma kunst dat dit jaar is gestart. Dit specifieke lesprogramma is hartstikke uniek in The 
Gambia, want Sainey ontwikkelt dit zelf. 

 
Kunst of Creativiteit wordt namelijk niet gezien als een officieel vak 
om geld mee te verdienen, en daarom niet als les gezien in het 
onderwijssysteem van The Gambia. Terwijl het ontwikkelen van de 
creativiteit juist bijdraagt aan het innovatieve 
denkvermogen van een kind.  
 

Tevens werd de stalen dakconstructie geplaatst op de basisschool. Ten opzichte 
van de kleuterschool is deze dakconstructie velen malen steviger en een grote 
vooruitgang. Daarnaast werd het eerste gedeelte van de vloer gestort. 
 
Ook mochten wij weer informatie ontvangen over de nieuwe lichting zorgvuldig 
geselecteerde kinderen die in aanmerking komen voor een sponsor voor het 
schoolgeld van het kindje. (€5,00 per maand per kleuter en € 8,50 per maand 
per leerling basisschool).  

 
Nieuwsitem: Het lesprogramma kunst & Vervolg van de basisschool &  Sponsor een kindje met kerst 
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Begin oktober noemden wij het een “Rollercoaster”, dat heb je pas echt in de gaten als je het 
opschrijft! Het is bizar, wat we kunnen en mogen doen. Het is ongekend hoeveel sponsoren ons een 
warm hart toedragen. We schreven het eerder al, maar we kunnen niet vaak genoeg benadrukken 
dat wij dit echt niet vanzelfsprekend vinden! We zijn zo zielsgelukkig en dankbaar met alle steun die 
we krijgen bij het realiseren van onze droom; een kans op een betere toekomst voor kinderen in The 
Gambia. 
 
“Een kind moet kunnen leren. Met een Glimlach!” In deze tijden realiseer je dat je dankbaar bent 
naar een ieder die zijn of haar bijdrage op welke manier dan ook levert.  Samen maken wij een 
verschil in de levens van kleine (kans)arme kinderen in het primaire onderwijs in The Gambia.  
 
Wij wensen je hartverwarmende en aangename Kerstdagen en een bijzonder liefdevol, gezond en 
fantastisch nieuw jaar! Graag tot in 2020. 
 
Liefdevolle groet, 
 
 
Namens ons volledige team, 
Mark Leeuwis & Jacco Verschoor 
 

 

 

   

 

 

 


