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SPONSOR EEN KIND 
 
Stichting Smiling Child of The Gambia is reeds 2 jaar actief (sinds april 2017) in Lamin-Kerewan. Na het 
verbouwen van de kleuterschool, namelijk Rosy Apple Noël Baker Nursery School. werd dit project 
succesvol afgerond in Februari 2019 met als kroon de naamswijziging naar Smiling Child Nursery School. In 
maart 2019 zijn we begonnen met het bouwen van de fundering van de basisschool. Ondanks dat er 
inmiddels zo’n 70 kinderen gesponsord worden, willen we vanaf heden (april 2019) de mogelijkheid bieden 
om kinderen individueel te gaan sponsoren. 
 
Kinderen individueel sponsoren vraagt van ons de nodige administratie. Met heel veel liefde willen we 
hiermee starten om onze sponsoren nog meer betrokkenheid te geven bij de stichting. Om deze stap te 
zetten hebben Mark en Jacco hier lang over nagedacht. Zo simpel is het namelijk niet, denk aan gelijkheid 
op school, cadeaus die toegestuurd kunnen worden naar het sponsorkind en wat als het kind ziek wordt? 
Zo maar een paar vragen waar wij mee kampen, maar tegelijkertijd willen wij de sponsor de liefde en het 
betrokken gevoel niet onthouden. 
 
Om die laatste reden gaan we starten met het selecteren van 20 kinderen uit de armste gezinnen van 
school. De sponsoren die momenteel maandelijks een kind sponsoren krijgen als eerst de keuze een kind 
individueel te willen sponsoren. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dit alsnog af te wijzen en op ons te 
vertrouwen dat jouw gift absoluut 100% ten goede komt aan de kinderen op school in Gambia. 
 
De sponsorvoorwaarden: 
 
Natuurlijk ben je vrij om wel /niet een individueel kind maandelijks te sponsoren, maar toch willen we je 
een aantal voorwaarden meegeven. Want het is belangrijk dat er betrokkenheid is vanuit alle partijen. 
Zodra een kind en zijn gezin éénmaal gewend is aan de sponsoring, zou het zonde zijn van alle inzet als jij 
als sponsor je ineens terugtrekt. Wij hopen dat je begrijpt dat het consequenties zal hebben voor het kind. 
Daarom willen we je vragen wel overwogen te besluiten een kind individueel te sponsoren of juist niet. 

- Het sponsoren van een kind hangt af van de leeftijd van het kind die je kiest. 
o Gaat het kind naar de Smiling Child Nursery School (kleuterschool, leeftijd 4 – 8 jaar) dan 

bedragen de maandelijkse kosten € 5,= per maand per kleuter. 
o Gaat het kind naar de Smiling Child Lower Basic School (basisschool, leeftijd 8 – 14 jaar) dan 

bedragen de maandelijkse kosten € 8,50 per maand per leerling. 
o Let op; als je kind overgaat van de kleuterschool naar de basisschool, zullen wij je op de 

hoogte brengen en informeren hoe je kind het examen voor de kleuterschool succesvol 
heeft afgerond. Wij zullen je dan wel vragen of je bereidt bent je maandelijkse bijdrage 
hierop aan te passen. 

- Wij vragen de sponsor actief te zijn in de acties die de stichting voor de kinderen in Gambia 
organiseert. Bijvoorbeeld tijdens een actie voor rijst of les materiaal. Zo proberen we 1 à 2 
inzamelingsacties per jaar voor de kinderen van de school te doen. Overige acties zijn op dit 
moment nog ten behoeve van het bouwen en verbouwen. 

- Wanneer we een cadeau aan de kinderen sturen, dan zullen we dit doen ten behoeve van alle 
kinderen op school. Dit doen we, om jaloezie of ongelijkheid te voorkomen. Dus iedere 
inzamelingsactie zal ten behoeve van alle kinderen zijn.  

- Wij streven er naar per semester een foto van het kind met het rapport of een klein interview toe 
te sturen aan de sponsor. Zodoende wordt je op de hoogte gehouden over het kind en zijn / haar 
schoolprestaties. 
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- Het versturen van eigen spullen, zoals kleding, cadeaus of andere dingen die de sponsor graag aan 

het kind zou willen geven is toegestaan. Wij vragen je wel dit buiten de stichting om te doen (tenzij 
wij een actie houden). Je mag dus direct naar de school opsturen.  
Je kunt een brief per post versturen of via een bananen doos à ca. € 7,50 via 
www.gambiaforyou.com (bekijk wel even de voorwaarden van het versturen van een bananendoos 
op hun website). 

o Wij vragen je wel op te letten bij het versturen van spullen, Gambia is een derde wereld 
land en ze zijn er niet gewend aan overdadige luxe.  

 
Als je besluit een kind individueel te sponsoren, dan vragen wij jouw adresgegevens, telefoonnummer en e-
mail adres zodat wij je op de hoogte kunnen houden over het kind. Graag ontvangen wij jouw gegevens per 
e-mail met het verzoek een kind te sponsoren. Je kunt de e-mail sturen aan 
info@smilingchildofthegambia.nl  
 
Je ontvangt daarna een e-mail van ons nog eens met de sponsorvoorwaarden en de lijst om zelf een kind te 
kiezen. Deze lijst is actueel en hiervoor zijn we dringend opzoek naar een sponsor die zich met liefde en 
betrokkenheid inzet voor het welzijn van het kind. 
 
NB.: Wij vragen jou je donatie maandelijks aan de stichting over te maken met daarbij de naam van het 
sponsorkind. Helaas werken wij niet met een automatische incasso. Jou donatie kun je overmaken aan 
Stichting Smiling Child of The Gambia op IBAN: NL58RABO0319052478 . 
 
Ieder kind moet kunnen leren. Met een Glimlach!  
Namens het sponsorkind en de school zijn wij je ontzettend dankbaar. 
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