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Van de voorzitter 
De vacature van Leonie staat helaas nog steeds open. Meerdere 
mensen hebben belangstelling getoond, waar we blij mee zijn. 
We hebben er vertrouwen in dat we in het komend seizoen 
iemand zullen vinden die Gambia een warm hart toedraagt. 
 
In Gambia hebben wij een nieuwe contactpersoon gevonden in 
Ousman Conteh. Voor velen in de stichting was hij al een goede 
bekende. Hij zet zich met hart en ziel in voor de ontwikkeling 
van zijn land. In hem hebben we iemand gevonden die oog 
heeft voor waar de nood het hoogst is en waar wij als Stichting 
Kontaanoo daadwerkelijk verschil kunnen maken.  
 
Het seizoen 2018-2019 
 
Jidda 
In Jidda is er al een poosje sprake van een verschil van mening 
tussen de bevolking van het dorp en onze contactpersoon voor 
dit project. Als stichting staan wij hierbuiten. Er is op dit 
moment geen mogelijkheid om dit project verder te 
ontwikkelen. Toch laten wij het niet los; met regelmaat zullen 
we het project bezoeken en kijken wat de stand van zaken is.  
 
Mariamakunda 
De school in Mariamakunda hebben we gesteund met 
lesmateriaal vanuit Nederland. De onderwijzers hebben een 
training gehad op welke manier ze dit materiaal kunnen 
inzetten in hun lessen. De speeltoestellen hebben het jaarlijks 
onderhoud weer ontvangen. Ook de gebouwen hebben wat 



reparaties gehad aan het interieur.  We hebben de conciërge 
gemotiveerd om het plein beter aan kant te houden. Verder 
hebben we ondersteund met een aantal managementzaken. 

 

 
 
SOS-kinderdorp Bakoteh 
Na ons bezoek hebben we besloten om dit project te steunen 
met wat materiaal voor het plein.  
 
Madina Alhagie 
Op dit moment sponsoren we 25 kinderen uit dit dorp. 
Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat er drinkwater ter 
beschikking is gekomen door middel van een watertoren. Er 
zijn drie aansluitpunten, waarvan er nu twee in werking zijn. 
Zo kan de hele bevolking ervan profiteren.  



 
 
Regelmatig worden er hulpgoederen uitgedeeld.  
De school waar onze kinderen naartoe gaan wordt ook 
gesponsord met lesmateriaal. Ook hier trainen we de 
leerkrachten in het gebruik ervan.  
Helaas hebben we ook verdrietig nieuws gekregen dit jaar. De 
vader van een van de kinderen overleed plotseling, waardoor 
moeder met de kinderen verhuisde naar een ander dorp. We 
verliezen dit meisje niet uit het oog. Zij ontvangt nog steeds 
sponsoring.  
Het voetbalteam van Madina Alhagie is geholpen met 
voetbaltenues en ballen van SDC Putten en SV Putten. Dit doen 
wij overigens voor meerdere teams rondom de scholen 
waarmee wij contact hebben.  
 



 
 

 
 
Tesito Karango 
Wij hebben stichting Tesito Karango geholpen met digiborden, 
computers en schoolmeubilair.  
 
  



Terugblik acties 2019-2020 
 
Schoenenactie 
De kleuters van de Schuilplaats in Putten  hebben ongeveer 200 
paar schoenen ingezameld. Daarmee zijn naast onze 
sponsorkinderen vele gezinnen in de omgeving van Madina 
Alhagie geholpen. 
 

 
 
Expositie wereldwinkel Ermelo 
In de periode maart – mei 2019 kregen wij de gelegenheid om 
de stichting te presenteren in de expositieruimte van de 
wereldwinkel in Ermelo. 
 
Tassenactie De Schuilplaats 
De Schuilplaats in Putten hield een ludieke actie: ‘maak een 
ander in z’n sas met jouw oude tas’. Daarmee zijn zo’n 100 
tassen opgehaald. Daarnaast werd er gespaard voor de inhoud; 
schriften, pennen en boeken. Hiermee zijn onze kids enorm 
geholpen en andere kinderen met hen!  
 



 
 
  



Vooruitblik 2019-2020 
 
Wij kijken erg uit naar het nieuwe seizoen, waarin we bekijken 
hoe we onze huidige projecten kunnen blijven steunen. We 
zullen ook onderzoeken of er andere projecten zijn die onze 
hulp nodig hebben.  
 
In Madina Alhagie willen we er zorg voor dragen dat een 
grotere groep kinderen naar school kan gaan. In het vorig 
seizoen moesten we een groot aantal kinderen teleurstellen. We 
hopen dat ze in het volgend seizoen wel naar school kunnen.  
Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid voor medische 
ondersteuning. Een dokter die als dat nodig is voorhanden is.  
 

 



 
 
In het SOS – kinderdorp hebben we het plan opgevat om het 
schoolplein op te knappen. 
 
Met Stichting Tesito Karango gaan wij in gesprek om te kijken 
hoe verdere ondersteuning vorm kan krijgen. 
 
We hebben van Grace Nursery School in Jakoi Palma Village 
het verzoek gekregen om hen te ondersteunen bij reparaties aan 
het gebouw, onder andere het egaliseren van de vloer, nieuwe 
deuren en kozijnen en schoolbankjes.  
 
Wij zijn nog steeds bezig met het onderzoeken van een manier 
waarop we Stichting Kontaanoo kunnen registreren in Gambia.  
 
Afsluitend 
Wij zijn dankbaar voor alles wat wij in Gambia hebben kunnen 
doen in het afgelopen seizoen. Zoveel mensen geholpen, ook al 
is het soms maar met eenvoudige dingen. Niet in het minst zijn 
wij u als sponsor, donateur of belangstellende dankbaar voor 
uw steun.  



Jaarrekening 2018-2019  

 
 

 Het exploitatietekort in het schooljaar 2018-2019 bedroeg € 850,43. Hiervan is € 400,- ten laste 
van de reserve Madina Alaghie gebracht en € 450,43 ten laste van de overige reserves. 

 We stappen over van het betalen van leerkrachten naar het betalen van schoolgeld voor de 
sponsorkinderen. In het schooljaar 2019-2020 verwachten we ruim 40 leerlingen te sponsoren 
en daarmee de uitgaven weer op normaal niveau te hebben. 

 Er worden steeds meer hulpgoederen ingezameld en verdeeld over de gezinnen in Gambia. 
 Vanaf oktober 2018 hebben we ook de beschikking over een bankrekening in Gambia. 
 De projecten zijn afgelopen jaar 3x bezocht door bestuursleden. De bestuursleden betalen 

deze reizen geheel zelf. 
 De totale bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is 

99,6% (2017-2018: 95,1%). In deze berekening zijn de rente en kosten bank niet meegenomen. 
 


