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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 2018 

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 Onderwijs 

Project 1: Het Oogproiect 
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 middelbare school af te maken. Uit verder onderzoek in Dakar 
komt naar voren dat het laseren van de ogen een oplossing zou kunnen bieden. 
De oogdrnk met Travatan oogdrnppels heet de visus gesabiliseert 
Aan Hans Nootenboom directeur van Gamsolar energy is een bedrag van€ 1000 in beheer gegeven 
Vanuit dit bedrag worden de onderzoekskosten in Dakar betaald 
Doel in 2018 is duidelijkheid verkrijgen of de ogen gelaserd 
kunnen worden en wat de kosten hiervan zullen zijn 
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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. 
Naar aanleiding van zijn project voorstel in 2015, heeft de stichting geld vrij gemaakt om zijn 
ideaal te verwezenlijken, door zijn overlijden neemt zijn vrouw Fatou de leiding over 
In 2018 zal ongeveer 40.000 D nodig zijn om een muur te bouwen als afscheiding tussen het 
woon gedeelte en de school( dit was een eis van de regering) en het schilderen van de binnen en 
buitenkant van het schooltje 
De ingebrnikname is gepland in september 2018 

Project 3: onderwijs 

In 2018 willen wij als stichting minimaal een maar het liefst twee kinderen sponseren zodat zij 
naar school kunnen gaan. 
De kosten hiervoor zijn geraamd op 14.000 D per kind 
V oorwaarden. 
-1 Zo veel mogelijk info/garantie proberen te verkrijgen op continuering 
-2 De school dient door een van onze leden persoonlijk bezocht te worden 
-3 Het geld dient aan de school uitbetaald te worden 
-4 Kopieën van de resultaten dienen aan de stichting overleg te worden 
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