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Doordat de Stichting jaarlijks hun projecten bezoekt, krijgen wij inzicht in zaken die wenselijk/
nodig zijn en projecten die onze steun niet meer nodig hebben doordat men op eigen benen verder
kan.
Projecten 2016
Tijdens ons bezoek zijn er drie projecten waarvoor hulp van de stichting gevraagd wordt:
-1
Het Oogproject (hier is de stichting al bij betrokken)
-2
Het helpen met de opzet van een kleine school voor kinderen van 4 tot 6 in een
van de arme wijken van Succuta
-3
Het solar project voor de Interior Academyschool in Brusubi (indien financieel
mogelijk)
Project 1: Het Oogproject
In 2014 zijn wij betrokken geraakt bij Mariam Sinareh ivm met visus klachten en hierdoor ernstige
hoofdpijnklachten
Via Rob van den Bergh, van den Bergh opticiens - audiciens zijn maand lenzen voor een half jaar
gedoneerd aan de stichting, na het dragen van de lenzen verdween de hoofdpijn. Hierdoor was het
voor Mariam weer mogelijk om de lessen te volgen en huiswerk te maken Uit verder onderzoek, wat
achteraf nog niet volledig is, komt naar voren dat het laseren van de ogen en oplossing zou kunnen
bieden.
Tijdens een volgend bezoek aan Gambia zal dit onderzoek voortgezet moeten worden om
de indicatie in Nederland helder te krijgen of laseren inderdaad tot de mogelijkheden zou kunnen
behoren. Om deze tijd te overbruggen zijn opnieuw lenzen voor een half jaar gedoneerd.
De kosten worden geschat op ca. € 3000,het ticket
€ 700,- tot € 800,Kosten laseren beide ogen
€2000,Evt. medicatie
€ 200,Verblijf bij een van de bestuurleden
€ geen
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Project 2: opzet van een kleine school
Dit project is bij ons aangevraagd door Mr Ceesay een oude bekende van de stichting.
Hij was de aministrator op de Bymyra school en heeft de oogproblematiek van Mariam Sinareh
onder onze aandacht gebracht.
Hij heeft een project voorstel geschreven (in bijlage toegevoegd), hierin vraagt hij om een bijdrage van de stichting in de verbouwingskosten om de bestaande gebouwen aan te passen zodat
hier een kleine school opgestart kan worden.
Ook heeft hij een berekening gemaakt wat de in- en uitgaven zullen zijn en hoe hij aan de lesmaterialen kan komen
Om dit alles te kunnen verwezenlijken heeft hij een bedrag van ca. 63.300 Dalassi= € 1325,aan de stichting gevraagd

Project 3: Het Solar Project.
Indien financieel mogelijk
Op de Interior Academy staat de hele administratie in de computer (geschonken door onze stichting) men is hierbij afhankelijk van elektriciteit, echter het meerendeel van de dag is er geen
elektra. Met twee zonnepanelen, twee accu`s een lader en een omvormer zou men de administratie
gewoon overdag kunnen doen.
Kosten worden geschat op ca. € 1700,Zonnepanelen
€ 1200,Accu`s 2 stuks
€ 50,Lader
€ 150,Omvormer
€ 300,-
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