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1. Doelstelling Buganala.
Het doel van de stichting staat beschreven in artikel 2 van de statuten:
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan het leven van kinderen en
jongvolwassenen in Gambia, West-Afrika, hun familie en andere mensen in hun leefomgeving, door
middel van onderwijs en alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord._
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het organiseren en bekostigen van onderwijs voor kinderen in Gambia,
West-Afrika;
b. het (laten) ontwikkelen of maken van gebouwen, materialen of activiteiten en voorts al hetgeen
aan de doelstelling van de stichting kan bijdragen;
c. het werven van fondsen voor deze activiteiten;
d. het samenwerken met andere organisaties en personen die eenzelfde of verwant doel nastreven.

2. Stand van zaken 2018.
In mei 2018 zijn tijdens een bezoek van het bestuur van Buganala alle projecten in Gambia bezocht
en is de balans opgemaakt. Per project wordt in korte bewoordingen de actuele situatie geschetst.

1.Jambur: Basic Cycle School.
In 2010-2011 zijn in opdracht van de stichting Buganala door de Stichting Bouwen 3 lokalen, 2
toiletgroepen en een directiekamer gebouwd. Een blok van 3 lokalen is geheel gerenoveerd.
In 2015 zijn drie nieuwe lokalen opgeleverd, gebouwd met ondersteuning van Wilde Ganzen.
Er wordt onderwijs geboden aan ruim 800 leerlingen.
Alle lokalen zijn ingericht met nieuwe, plaatselijk gefabriceerde, leerlingmeubels en kasten. Tevens is
een bibliotheek ingericht met tafels, stoelen en kasten.
Voor de watervoorziening is een solar-gestuurd systeem geplaatst. In principe wordt water van
NAWEC gebruikt en wanneer de druk hiervan te laag is, dan wordt water uit de tank gebruikt. Op het
middenterrein is een kraan van NAWEC en een kraan bij de put beschikbaar. Bij de toiletgebouwen
zijn drie kranen aangebracht. De druk daarvan is goed.
In mei 2016 is een borehole met pomp en waterput aangelegd voor de watervoorziening van de
schooltuin.
In 2017 is de school voorzien van elektriciteit.
Er zijn schoolborden opgehangen en er is een (beperkte) hoeveelheid onderwijsmaterialen per
container aangeleverd. Voor kinderen uit de armste gezinnen zijn schooluniformen aangeschaft.
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In samenwerking met het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) is in 2012 o.l.v. Ady Hoitink
een start gemaakt met de training van leerkrachten. Deze ondersteuning is in november 2016
afgesloten met klassenbezoeken en een workshop van de leerkrachten.
In november 2016 is een aantal lokalen opnieuw geschilderd.
Overleg met de Region Director mr. Suwareh heeft geleid tot een impuls vanuit het ministerie in de
vorm van scholing van de directeur van de school, de inrichting van een bibliotheek en de aanstelling
van een bibliothecaresse. Inrichting en salariskosten worden volledig betaald door Buganala.
De schooldirecteur Paul Mendy is overleden en opgevolgd door Ousman Kebbeh.
In 2018 zijn 6 nieuwe lokalen gebouwd met geld van een sponsor, die op meerdere plaatsen in
Gambia lokalen heeft gefinancierd.
Een vergelijking tussen de situatie in 2008 en 2016 leidt tot de conclusie, dat de school een sterke
positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt, er meer structuur en rust heerst, leerkrachten en
leerlingen sterker betrokken zijn bij het onderwijs, de directie de leidinggevende rol goed vorm geeft.
De school is door het ministerie op de kaart gezet als voorbeeld voor andere Gambiaanse scholen en
heeft sinds 2013 de status van Basic Cycle School, waardoor de klassen 1 t/m 9 aangeboden mogen
worden (dus incl. 3 jaren Secundary School).
De schooltuin is in ontwikkeling.
Eind 2018 sluiten we na een periode van 10 jaren de ondersteuning van de school af (conform de
afspraken die we met de schoolleiding en de overheid gemaakt hebben). De school kan op eigen
benen verder.

2. Nursery en Lower Basic School in Njaba Kunda.
In 2010 zijn de lokalen voor de Nursery school gerenoveerd, zijn toiletgroepen gebouwd en is de
nursery (kleuter) afdeling voorzien van nieuwe meubels. In 2013 is de waterleiding van het dorp
doorgetrokken naar de school, zodat er drinkwater is voor de kinderen en water voor de tuin en het
schoonhouden van de toiletten. Jaarlijks betalen we een klein bedrag aan de dorpsgemeenschap
voor de levering van water (ongeveer € 45,--)
In samenwerking met het APS is in 2012 o.l.v. Ady Hoitink een start gemaakt met de training van
leerkrachten. Dit is in november 2016 afgerond
Een vergelijking tussen de situatie in 2008 en 2015 geeft een minder optimistisch beeld dan in
Jambur. De drijvende kracht van de nursery School is vertrokken en er werd lange tijd nauwelijks
meer les gegeven aan de jongste kinderen. Het aantal leerlingen liep daardoor sterk terug.
Een groep kinderen uit arme gezinnen heeft geen schooluniform.
Het gerenoveerde gebouw en de toiletten worden redelijk onderhouden / schoongehouden.
In 2017 is het eindelijk gelukt om een leerkracht voor de kleuters te vinden. We betalen de opleiding
(summer courses).
De huidige directeur mr. Kanteh schooldirecteur heeft goede ideeën en de gedrevenheid om de
school verder in ontwikkeling te brengen. Hij kan het echter (nog) niet waarmaken binnen de
omstandigheden waarin de school verkeert. Hij heeft wel goed contact met de community, mede
omdat hij zelf afkomstig is uit deze community.
De leerkrachten komen soms van ver en slapen in de school.
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3. School for the Deaf in Brikama.
Er wordt onderwijs gegeven aan meer dan 40 leerlingen in de klassen nursery en grade 1,2 en 3. De
kinderen komen met het openbaar vervoer (lokale busjes) naar school. Buganala betaalt een
vergoeding voor transport, food, uniformen, teachers en kosten voor water/elektriciteit
De hoofdonderwijzer heeft het Certificaat ECD (Early Child Development) behaald in 2014 en in juli
2017 het certificaat PTC.
De wens van de school is uitbreiding naar grade 4,5 en 6. Er zijn echter te weinig klaslokalen. In
overleg met de PTA en de overheid wordt gezocht naar mogelijkheden voor uitbreiding. Buganala
blijft voor de jongeste kinderen het vervoer e.d. betalen, omdat anders de kans groot is dat de
kinderen niet naar school gaan.

4. Yama Nurseryschool in Ebo Town.
De school is gebouwd naast een vuilnisbelt. In 2012 is een nieuw klaslokaal gebouwd en zijn het
bestaande lokaal en toiletten gerenoveerd .
Buganala heeft bijgedragen in de opleidingskosten van twee leerkrachten. Sinds januari 2016 wordt
een vergoeding betaald voor de uniformen, lesmaterialen en de leraren. Uitbreiding van de school is
lastig vanwege de ligging van de school. In één van de (kleine) lokalen is geen meubilair aanwezig. De
kinderen zitten tijdens de lessen op de grond. In de buitenmuur zijn gaten gevallen en er zijn
scheuren ontstaan. In samenwerking met de Stichting Bouwen wordt bekeken welke maatregelen
nodig zijn om erger te voorkomen.
De school krijgt – via een anonieme sponsor – geld voor de aanschaf van leer- en
ontwikkelingsmaterialen. Dat zal in het najaar van 2018 en in 2019 stapsgewijs aangeschaft worden
in overleg met de vice-president van The Gambia College.

5 .Gambia College.
Het APS heeft expertise gedeeld met de docenten van de opleiding. Er zijn ook materialen
(multobanden, papier, pennen, kopieermachine e.d.) naar de school gebracht om de studenten en
docenten te ondersteunen. Door Buganala zijn in 2014 met sponsorgeld van Sportcity Amsterdam
kleedlokalen voor de sportende studenten gebouwd. In 2015 is een kleuterschool met 2 lokalen,
kantoor en toiletten gebouwd. Dit werd gesponsord door de Lions groep ‘Tusken Mar en Klif’in Balk.
De kleuterschool wordt ingezet voor de opvang van kinderen van de studenten en kinderen uit de
omgeving. Het is een leerwerkplaats voor de studenten van de opleiding. Er wordt– voor Gambiaanse
begrippen – in toenemende mate voor de kleuterleeftijd passend onderwijs geboden.
Er zijn in 2018 nieuwe lokalen opgeleverd, gesponsord door een Nederlandse industrieel.
Tevens zijn in 2018 schrijfmaterialen en schriften geschonken ter ondersteuning van de
leeractiviteiten van de studenten.
In september 2018 zal de vice-president van The Gambia College, madam Isatou Ndow op
uitnodiging van Buganala een bezoek aan Nederland brengen. Zij zal een aantal scholen van de
stichting Primair Onderwijs Achterhoek PRO8, de Hogeschool (PABO) Iselinge in Doetinchem, de VOschool Isala/Almende in Silvolde en een leverancier van leermiddelen in Oisterwijk bezoeken.

6. Nursery school in Naneto/Seyoni.
Vanaf 2017 is de nurseryschool in Nanato opgenomen in het programma van Buganala. Deze school
is jarenlang ondersteund door een Nederlands echtpaar, die zich echter om onbekende redenen
heeft teruggetrokken. Omdat de leerkrachten ondanks het feit dat ze geen salaris (meer) ontvingen
met grote inzet bleven doorwerken en er ruimte was voor een nieuw project, is besloten deze school
te gaan ondersteunen door:
* het betalen van de salarissen
* het renoveren van het gebouw (nieuwe daken, ramen, toiletten, vloeren, schilderwerk)
* het leveren van leerlingmeubels en leer- en ontwikkelingsmaterialen.
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Er zitten 155 kinderen op de school, verdeeld over 3 leerkrachten. Vanwege een tekort aan meubels
en leerkracht staat één lokaal leeg.
In mei 2018 is een Memorandum of Understanding getekend, waarin de onderlinge afspraken en
prestatie-verwachtingen zijn vastgelegd. De renovatie zal in september/oktober 2018 plaatsvinden.
Naast de school staat een medische post, die verbonden is met een grotere medische post in het
nabijgelegen Darisalami.

7. Opleiding leerkrachten.
Al jarenlang is Lamin Ceesay de gids / contactpersoon van de groepen die Gambia bezocht hebben.
Hij heeft de mogelijkheid om een opleiding tot leerkracht met beide handen aangegrepen, zijn
gidswerk vaarwel gezegd en de opleiding op The Gambia College gestart. Hij heeft zijn diploma
behaald en werkt op de Bundung Basis Annez Cycle School in Serrekunda .
De kosten van opleiding, reiskosten en loonderving werden door Buganala betaald.
Dat geldt ook voor twee onbevoegde leerkrachten van Jambur, die de opleiding met succes afgerond
hebben.

8.Containervervoer diverse materialen.
De materialen die via een container naar Gambia vervoerd zijn, zijn op diverse plaatsen uitgedeeld.
Zo hangen er ruim 80 goede schoolborden in 80 lokalen van meerdere scholen. Ziekenhuisjes, een
kraamklinieken in Tumani Tendfa, scholen voor dove kinderen, een huishoudschool hebben voor hen
relevante artikelen ontvangen. Het vervoer kost €145, -- per m3 en wordt verzorgd door ‘Stichting
Bennie Helpt Gambia’ in Coevorden (www.benniehelptgambia.nl).
De zending in juli 2018 bevatte sportkleding, medische artikelen, schrijfmaterialen en 130
leerlingsets.
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3. Beleid 2018-2020.
In samenspraak met de betrokkenen stellen we regelmatig onze wensenlijst voor de projecten bij.

1.Jambur.
De ondersteuning van deze school wordt eind 2018 beëindigd. Incidenteel zal er nog wel contact zijn
en materialen geleverd worden.

2.Njaba Kunda.
In november 2016 is een contract (Memorandum of Understanding MOU) getekend door alle
betrokken partijen (Regional Education Director Region 3 mr. Paul Mendy, headmaster mr. Alhadj
Kanteh, president SMC Njaba Kunda mr. Alhadj Dembo, president Mothers club mrs. Bintouding
Danso, head of education Gambia College mrs. Isatou Ndow, chairman Buganala Geert Gerritsen).
Hierin is vastgelegd dat er een “nursery teacher” wordt opgeleid op kosten van Buganala.
Daarnaast is afgesproken dat Buganala voor maximaal 50 kinderen jaarlijks de kosten van
schooluniformen betaalt. De kleuters krijgen van Buganala dagelijks een maaltijd op voorwaarde dat
alle kinderen van de (lower basic) school ook voedsel krijgen via het World Food Programm). Voor de
schooltuin betaalt Buganala 80 meter hekwerk.
In november 2018 zal een delegatie van Buganala de school bezoeken om uitgebreid de situatie in
beeld te brengen en wensen en ideeën te inventariseren.

3. School for the deaf Brikama.
Op verzoek van ouders is de school van plan in overleg met de Regional Education Director region II,
om ook de grades 4, 5 en 6 in de afternoon shift te realiseren. Na het behalen van het certificaat PTC
door de hoofdonderwijzer in juli 2017 is de school door de overheid geregistreerd. De salarissen van
de gecertificeerde leerkrachten worden door de overheid betaald..
De sponsoring vanuit Buganala wordt niet verhoogd.

4. Yama Nursery school Ebo Town.
Buganala betaald maandelijks een vergoeding voor de uniformen, lesmaterialen en vergoeding voor
de leraren. Indien nodig kan Buganala een bijdrage leveren aan de opleiding van leraren die nog niet
zijn gecertificeerd.

6. Gambia College.
Buganala geeft een bijdrage aan de nursery school in de vorm van speel-leermaterialen.

7. Opleiding leerkrachten.
Doel is zorg te dragen voor een goed opgeleide leerkracht voor de nursery afdeling van Njaba Kunda.
Buganala betaalt de opleidingskosten op voorwaarde dat de leerkracht minimaal 5 jaren aan de
school verbonden blijft. De salariskosten na het behalen van de bevoegdheid zijn voor rekening van
de overheid.
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8. Containervervoer diverse materialen.
Buganala is bereid jaarlijks de kosten van containervervoer te betalen op basis van de volgende
voorwaarden:
a. De materialen die vervoerd worden komen ten goede aan de projecten die door Buganala
ondersteund worden.
b. De materialen die vervoerd worden komen ten goede aan vooraf door het bestuur van Buganala
goedgekeurde (bevriende) projecten zoals b.v. medische post Naneto, Huis van Marabout,
voorgaande Buganala projecten (b.v. Tumani Tenda) en onderwijsprojecten.

7

8

4. Meerjarenbegroting
Het is lastig om een exacte meerjarenbegroting op te stellen. De afhankelijkheid van
sponsorinkomsten is daarvoor te groot. We verwachten voor de uitgaven een redelijke dekking te
hebben. Zo nodig kunnen we aanvullen vanuit het eigen vermogen (op 1 januari 2018: € 38.600,--)
Jaarlijkse vaste inkomsten en uitgaven in de periode 2018-2020:
Jaar

Bron

Omschrijving

2018

Reinders sponsoring
Scholenacties
Sponsors

€ 7.000
€ 5.000
€ 8.000

2019

Reinders sponsoring
Scholenacties
Sponsors

€ 7.000
€ 5.000
€ 8.000

2020

Reinders sponsoring
Scholenacties
Sponsors

€ 7.000
€ 5.000
€ 8.000

Totaal

€ 56.000

Doel

Bedrag

Betaling

Algemeen (bankkosten, website,
promotiematerialen,
lidmaatschappen, reiskosten
Nederland, reiskosten Gambia)

€ 3.000

Gambiareizen bestuur

€ 2.000

Jaarlijks

Sponsoring schoolgeld en vervoer € 1.500

Jaarlijks

Project Njaba Kunda

€ 1.000

Jaarlijks

Project Brikama

€ 12.000

Jaarlijks

Project Yama nursery Ebotown

€ 1.100

Jaarlijks

Project Naneto Seyone

€ 1.000

In 2018 eenmalige
uitgave renovatie
€ 20.000

Diversen

€ 400

Jaarlijks

Totaal (globaal)

€ 22.000

€ 20.000

Totaal 2018-2019-2020

€ 66.000

€ 20.000
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5. Public Relations
De public relations activiteiten van Buganala hebben een drieledig doel:
a. het informeren (verantwoorden) en bedanken van sponsors voor hun bijdrage aan de projecten.
b. het behouden van bestaande en werven van nieuwe sponsors
c. het bewust maken van anderen van de (onderwijs)problematiek in Afrika / Gambia.
Hiertoe zetten we de volgende activiteiten in:
1. Website.
De website geeft algemene informatie over de voortgang van de projecten, de geplande activiteiten
en achtergrondinformatie over de organisatie Buganala.
Doelgroep: iedereen die nader geïnformeerd wil worden over de stichting.
Zie: www.buganala.nu
2. Facebook.
Op facebook wordt actuele informatie geplaatst. Dit kan een reisverslag zijn, deelname aan een
markt, deelname aan congressen, sponsoracties e.d.
Doelgroep: facebook-vrienden van Buganala.
3. Youtube.
Video-opnamen die wat langer beschikbaar moeten blijven of gekoppeld zijn aan de website worden
op Youtube geplaatst. Via koppelingen zijn deze filmpjes beschikbaar.
4. Nieuwsbrief.
Ondanks de social media is er een groep die het prettig vindt de allerlaatste nieuwsfeiten in de vorm
van een nieuwsbrief te ontvangen, die per email verzonden wordt. De nieuwsbrief wordt minimaal 2
x per jaar verzonden en tevens op de website geplaatst.
5. Deelname aan markten.
Buganala kan deelnemen aan markten e.d. Een voorbeeld is de jaarlijkse Mondial markt in
Apeldoorn.
6. Flyers en stickers.
Er zijn flyers beschikbaar om uit te delen tijdens markten en bijeenkomsten. Tevens zijn er stickers
gedrukt, die zowel in Nederland als Gambia verspreid kunnen worden.
7. Mond tot mond reclame.
Een belangrijke en effectieve manier om Buganala-projecten onder de aandacht te brengen.
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6. Partners
Buganala werkt samen met een aantal partners. Doel is door synergie de doelstellingen van de
stichting te realiseren en een breed draagvlak te creëren voor de projecten in Gambia.
1. Stichting Huis van Marabout. De voorzitter van deze stichting is ook bestuurslid van de
stichting Buganala. Het Huis van Marabout-project bevindt zich dicht bij het project in
Naneto Seyone. Ook de medische post van Naneto valt onder de stichting Huis van
Marabout. Bij verzending van materialen (kleding, medische hulpmiddelen) wordt
gezamenlijk gebruik gemaakt van containervervoer of vervoer per reisbagage.
2. Almende College, locatie Isala. Op deze school voor voortgezet onderwijs is Gambia
opgenomen in het internationaliseringsprogramma. Leerlingen van het tweede leerjaar
zamelen jaarlijks geld in voor de projecten van Buganala.
Jaarlijks gaat een groep van 10 leerlingen naar Gambia, waarbij de projecten van Buganala
bezocht worden.
3. Hogeschool Iselinge (PABO). In het schooljaar 2018-2019 zal naar verwachting een eerste
kleine groep studenten een bezoek brengen aan Gambia (2 weken) en de scholen van
Buganala bezoeken. In het schooljaar 2019-2020 zal het voor het eerst mogelijk zijn een
minor te volgen, waarin ruim 4 maanden in Gambia stage gelopen wordt. Dit in
samenwerking met Windesheim Hogeschool in Zwolle.
4. Stichting Primair Onderwijs Achterhoek PRO8. De Gambiaprojecten zijn in 2008 gestart
vanuit deze stichting. Het uitvoerende werk werd verricht door de stichting Buganala. In
2016 zijn alle activiteiten overgedragen aan de stichting Buganala. In het bestuur zijn 3 zetels
voor medewerkers/vertegenwoordigers van PRO8.
Met regelmaat wordt aan de medewerkers van PRO8 gevraagd of men een bezoek aan de
projecten wil brengen. Doel is ambassadeurs te verkrijgen. De scholen van PRO8 organiseren
bij toerbeurt markten, sponsorlopen e.d. om geld voor Buganala te verdienen.
5. Stichting Bouwen. Nieuwbouw, verbouw en onderhoud van de scholen wordt uitbesteed aan
de Stichting Bouwen, die in Gambia vertegenwoordigd wordt door Paula en Maarten
Wassenburg.
6. Buganala is lid van PARTIN: Als overkoepelende organisatie geeft Partin het particuliere
initiatief een stem bij discussies over ontwikkelings-samenwerking en behartigt daarbij de
belangen voor de achterban: ook de stem van de kleine organisaties moet meewegen bij
besluitvorming over ontwikkelingssamenwerking.
Andere belangrijke doelen van Partin zijn het delen van kennis en het bevorderen van
duurzaamheid. Dit kan o.a. door van elkaars ervaringen te leren.
Buganala is tevens lid van de Verenigde Stichtingen Gambia. Binnen deze stichting worden
ervaringen uitgewisseld tussen stichtingen die in Gambia actief zijn.
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Sponsoring
De activiteiten van Buganala zijn afhankelijk van sponsoring. De sponsors kunnen we indelen in drie
groepen:
1. De vaste sponsors, die jaarlijks een vast bedrag overmaken.
2. De particuliere sponsors, die al dan niet periodiek of incidenteel een financiële bijdrage
leveren.
3. De stichtingen die aan de projecten gelieerd zijn, b.v. Stichting vrienden van Effatha (dovenonderwijs in relatie tot de Brikama school for the deaf)
De sponsors worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten door middel van social media,
nieuwsbrieven en videofilms.
ANBI.
De stichting Buganala heeft een ANBI-status. Giften van donateurs aan
ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie
periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze
schenkingen voor 100% aftrekken.

Doetinchem/Apeldoorn, juni 2018
Bestuur Stichting Buganala
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