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De Dawda Stichting Gambia is op 2 maart 2011 opgericht ter nagedachtenis aan onze vriend 
Dawda. De stichting heeft tot doel het bevorderen van de leefomstandigheden in het dorp Somita 
in Gambia. Hierbij moet worden gedacht aan de watervoorziening, het milieu, het onderwijs, de 
huisvesting, de voedselvoorziening en de economische ontwikkeling van Somita. 
Speciale aandacht is er voor het welzijn van de vrouwen en kinderen van het dorp. 
 
Onze doelen worden gerealiseerd door het aantrekken van donateurs, het ontvangen van 
schenkingen, lijfrentes, nalatenschappen en speciale acties. Omdat we ANBI (algemeen nut 
beoogende instelling) zijn gelden er speciale fiscale regelingen voor giften, nalatenschappen e.d. 
 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Limburg: 52235793 
Fiscaal nummer: 850355503 
Bankrekeningnummer: NL53ABNA0561525234 
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Terugkijken naar het jaar 2019 ….. 
 
 
 
We kunnen met een goed gevoel terugkijken naar het afgelopen jaar. Naast tal van kleine projecten werd het Bee-farm project 
opgestart, is de vrouwen tuin gerenoveerd met een compleet nieuw watersysteem en is er hard gewerkt om het Cookstove 
project te kunnen afronden. Helaas leverde de pellet productie nog problemen op, maar dit zal naar verwachting snel opgelost 
zijn.  
 
We blijven ons zorgen maken over de continuïteit van de bezetting van het Health Center, hetgeen overigens niet alleen een 
probleem is in Somita, maar in heel Gambia.  
 
De samenwerking met de mensen in Somita, jong en oud, en hun streven naar zelfredzaamheid zorgt voor steeds verdere 
verduurzaming van de projecten. Het succes van de Micro Kredieten Bank versterkt de ontwikkelingen in Somita en de op 
inkomen-gerichte projecten voor de hele community zorgen voor solidariteit onder de bevolking.  
 
Wij zijn gaan samenwerken met andere stichtingen en zullen dit in de toekomst verder vorm gaan geven. Tijdens ons laatste 
bezoek in November hebben we een eerste aanzet gemaakt voor het Vision Agents project. Dit project gaan we in 2020 samen 
met Wilde Ganzen verder uitwerken. Met veel genoegen kijken we terug op het bezoek van een afvaardiging van Wilde Ganzen 
tijdens ons verblijf in Somita. Het resultaat van dit bezoek is een nauwe samenwerking. 
 
Veel dank gaat uit naar alle sponsoren, dankzij hen konden alle projecten worden uitgevoerd. 
 
 
 
Eric Corstjens 
Voorzitter Dawda Stichting Gambia 
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Activiteiten die zijn uitgevoerd in 2019 ….. 
 
 

Watersysteem 
  
Door de toename van de bevolking was er behoefte aan uitbreiding van het bestaande watersysteem dat in 2010 werd 
gerealiseerd. Nu, tien jaar later. moeten nieuwe delen van het dorp worden aangesloten. De uitbreiding heeft eigen watertanks, 
een pomp en een solarsysteem en is daarnaast aangesloten op het bestaande systeem. De laatste werkzaamheden zijn in 2019 
verricht door onze partner GAM Solar en het project is opgeleverd. De aanschaf van de solarinstallatie werd mede mogelijk 
gemaakt door een donatie van Euro 5.000,00 die we begin januari 2019 hebben ontvangen van de Gebroeders van den 
Boschstichting uit Cuijk.  
  

Community building (gemeenschapshuis) 
  
Tijdens onze bezoeken in 2019 hebben we weer gebruik gemaakt van de uitstekende verzorging in het Community Building. Er 
werden in dit jaar nog enkele kleine zaken aangekocht zoals vloertrekkers voor de doucheruimtes.  
Het is een grote wens van de VDC om het complex uit te breiden met een aantal kamers. De eerste gesprekken hierover worden 
gevoerd. Door deze uitbreiding kan men meer passanten onderbrengen en daardoor meer inkomsten genereren voor het dorp. 
Uiteraard zullen we u in de komende tijd hiervan op de hoogte houden op de website.  
  

Cookstove project en pellet productie (kooktoestellen op solar) 
  
Dit project heeft helaas de nodige tegenslag gehad in 2019. Nadat begin 2019 de cookstoves waren ontvangen in Somita was het 
wachten op de pellets als brandstof. Een groot aantal inwoners van Somita betaalt al aan zijn micro krediet t.b.v. deze cooker 
maar heeft hem helaas nog niet. Door problemen met de Pellet Press konden de pellets nog steeds niet worden geleverd. Na zijn 
bezoek aan Nederland heeft Omar uitgebreide kennis opgedaan over de productie van deze pellets en inmiddels zijn er een 
tweede en derde machine vanuit Nederland onderweg naar Gambia. We vertrouwen erop dat in de komende maanden de 
cookstoves worden uitgeleverd en de pellets in ruime mate voorhanden zijn. Hierna gaan we verder kijken naar de uitrol van 
grotere aantallen cookstoves in Gambia.  
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Beefarm en waterproject voor de vrouwentuin 
  
In samenwerking met Africa BEECause is er in Somita een bijenproject gestart in de vrouwentuin. In een apart gedeelte van 
deze tuin zijn bijenkorven geplaatst en men is inmiddels begonnen met het vangen van de eerste koninginnen. Zij vormen een 
nieuw volk in de vangkorven (zie op de website onder “projecten”) en worden daarna overgezet naar de korven. De eerste 
opbrengst wordt verwacht in september en er zijn inmiddels een flink aantal bijenvolken neergestreken in Somita. Het was van 
belang dat ook de watervoorziening in deze tuin zou worden geoptimaliseerd en ook dit is inmiddels gebeurd. Tot slot heeft het 
bedrijf van Omar een prachtige omheining gemaakt voor het geheel. De realisatie van dit project is mede mogelijk gemaakt 
door een donatie van Euro 8.000,00 die we hebben ontvangen van een sponsor die anoniem wenst te blijven.  
 

Project Two Billion Eyes 
 
Dit project is opgestart in 2019. Op de website leest u onder “projecten” en daarna “project two billion eyes” over dit project.  

 
Revisie van de ambulancemotor 
  
De motor van de ambulance moet worden vervangen. We hebben afgesproken dat onze stichting de helft voor zijn rekening 
neemt en dat de andere helft voor rekening komt van de VDC. Omar is druk doende hiermee.  
  

Kidsproject Theo v.d. Berk 
  
In de eerste helft van 2019 overleed de buurman van onze voorzitter. Hij liet een mooi bedrag na voor de kinderen van Somita. 
Inmiddels zijn er een groot aantal schoolbanken opgeknapt en zijn deze middelen dus goed besteed voor de kinderen van ons 
dorp.  
  

Overige activiteiten 
  
Er zijn weer laptops naar Somita gegaan en de nodige sportkleding. Ook werden diverse opleidingen betaald voor jongere 
Gambianen.  
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Staat van inkomsten en uitgaven Dawda Stichting Gambia 2019 ….. 
 
 

Inkomsten Uitgaven   

 
2018    2019 2018 2019 
 

Begunstigers Particulieren 28.375,55   47.797,20    
Sponsoren    1.339,44      1.100,00   
Verenigingen, stichtingen e.d. 11.450,11   14.000,00 
Kledingacties   1.790,00         741,75 
Overigen      200,97                0,00 
Rente           2,73               7,03 
Souvenirs      169,00           93,00 
 
Algemene-, bank- en secretariaatskosten        329,17        523,80  
Projecten  44.308,26  39.541,37 
Reiskosten in Gambia    1.555,50    1.478,99 
Representatie        103,55                       23,89 
Aankoop souvenirs             0,00             0,00 
Transportkosten        637,22        752,00 
Cookstove project        137,76    1.830,72    
Opleidingskosten Gambianen    1.097,35    1.571,00 
Overigen                     0,00                           46,28 
 
Onttrekking aan eigen vermogen …..   4.841,01              0,00 
 
Toevoeging aan eigen vermogen …..                 0,00                   17.970,93 
 
 48.168,81                 63.738,98 48.168,81   63.738,98 
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Toelichting Staat van inkomsten en uitgaven Dawda Stichting Gambia 2019 ….. 
 

 
 
Begunstigers particulieren, hieronder worden de bijdragen van onze particuliere begunstigers geboekt. In 2019 werd ook een 
deel van een nalatenschap ontvangen ter grootte van Euro 40.000,00. Ook zien we steeds meer “gerichte” schenkingen t.b.v. 
bepaalde projecten.  
 
Sponsoren, hieronder worden de bijdragen van bedrijven geboekt. 
 
Verenigingen, stichtingen e.d., hieronder worden de bijdragen van o.a. vastenacties, activiteiten van de Rotary etc. geboekt.  
In dit boekjaar  gaat onze speciale dank uit naar de Gebr. v.d. Boschstichting uit Cuijk (uitbreiding waterproject) en een 
anonieme sponsor (project bijenfarm en watervoorziening in de vrouwentuin). Beide organisaties hebben een aanzienlijk 
bedrag gedoneerd t.b.v. deze projecten.  
 
Kledingacties, hieronder worden de opbrengsten van de kledingacties i.s.m. het Leger des Heils verantwoord in het 1e halfjaar. 
Inmiddels is deze activiteit beëindigd omdat de kosten hoger werden dan de opbrengsten.   
 
Overigen, hieronder worden o.a. valutaverschillen geboekt van de Euro t.o.v. de Gambiaanse Dalasi.    
 
Rente, hieronder treft u de rente aan over onze spaarrekening bij ABNAMRO.  
 
Souvenirs, hieronder wordt de opbrengst geboekt van de verkoop van onze Gambiaanse souvenirs. 
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Algemene-, bank- en secretariaatskosten, hieronder worden o.a. kosten voor de website, contributies, maandelijkse 
bankkosten, overboekingskosten naar Gambia, telefoonkosten etc. geboekt.  
 
Projecten, hieronder worden alle projectkosten voor dit jaar geboekt. Voor een overzicht van de gerealiseerde projecten in 
2019 verwijs ik u graag naar het overzicht van onze secretaris op pagina 4 en 5.  
 
Reiskosten in Gambia, voor het vervoer naar projecten, leveranciers, overheidsinstanties en van o.a. sponsoren worden kosten 
gemaakt t.b.v. autohuur. De reiskosten van en naar Gambia en alle verblijfkosten aldaar komen voor 100% voor rekening van de 
personen die deelnemen aan de betreffende reis. 
 
Representatie, dit zijn de kosten voor representatie aldaar. 
 
Transportkosten, dit zijn de kosten voor verzending van goederen vanuit Nederland naar Gambia middels een container.  
 In 2019 werd er 2 maal een transsport gedaan.  
 
Cookstove project, een nieuw project werd in 2018 gestart en de kosten hiervoor worden onder deze rekening verantwoord.  
U leest meer over dit project in de bijdrage van onze secretaris op pagina 4 en 5.  
 
Opleidingskosten Gambianen, het wordt steeds belangrijker om Gambianen op te leiden. In 2019 werden opleidingskosten 
voor Bakary Badjie, Esmaila Camera, Seedy Drammeh en Ebrima Jarju gemaakt. Eigenlijk allemaal in de administratieve- en 
finance richting.   
 
Overigen, hieronder worden o.a. valutaverschillen geboekt van de Euro t.o.v. de Gambiaanse Dalasi.    
 
 
 Toevoeging aan eigen vermogen, er werd in dit jaar Euro 17.970,93 toegevoegd aan ons eigen vermogen. 



9 

Balans Dawda Stichting Gambia 2019 ….. 
 
 
 

Activa Passiva 
 
 2018 2019 2018 2019 
 
ABNAMRO 56.15.25.234      161,20        219,41 
ABNAMRO 46.35.24.209 19.500,00 39.400,00 
Eurokas           0,00             0,00 
Dalasikas       179,09          11,18 
                         
 
Voorraad souveniers      217,55        191,10 
 
Microkredieten   9.100,69    7.307,77 
 
 
   Eigen vermogen  29.158,53 47.129,46 
 
 
 
 29.158,53 47.129,46  29.158,53 47.129,46 
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Toelichting Balans Dawda Stichting Gambia 2019 ….. 
 
 
Er worden een rekening-courant en een spaarrekening aangehouden bij ABNAMRO Bank N.V.  
 
Daarnaast zijn er een Euro- en een Dalasi kas. De Euro kas wordt op nul gehouden door afstorting naar de bankrekening.  
De Dalasi kas bevat het overschot van de laatste reis. Het bedrag van Dalasi 615,00 is omgerekend tegen de koers 55. 
 
We hebben een bescheiden voorraad souvenirs die we verkopen t.b.v. onze projecten. Op dit moment zijn er nog tassen, 
armbandjes en magneetjes voor op de koelkast in voorraad. Deze voorraad wordt vermeld tegen de inkoopprijs.  
 
Onder de post “Microkredieten” staat het saldo van de uitstaande microkredieten die onze stichting heeft verstrekt aan de VDC 
(Village Development Committee) t.b.v. de aanschaf van een Oil Press Machine, een Pellet Press Machine en de eigen bijdrage in 
het project voor de bijenfarm en de watervoorziening in de vrouwentuin.  
 
De microkredieten die aan Omar Sanyang werden verstrekt t.b.v. de aankoop van 3 vrachtwagens zijn geheel afgelost.  
 


