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Van de voorzitter 
Ook voor stichting Kontaanoo is het een spannend jaar geweest 
in verband met het Corona-virus.  
Bij elkaar komen werd door de beperkende maatregelen lastig 
en er is veel blijven liggen van wat we hadden willen doen, 
zowel hier in Nederland als in Gambia. 
Leonie heeft een aantal jaar geleden aangegeven te willen 
stoppen. Haar vacature is tot op heden nog niet vervuld. Er 
hebben zich een aantal belangstellenden gemeld en we hopen 
dat we dit seizoen kunnen starten met een nieuw bestuurslid in 
ons midden.  
 
In ons vorig jaarverslag hebben wij u gemeld dat wij een 
nieuwe contactpersoon hebben in Gambia. Ook dit jaar heeft hij 
zich ingezet voor onze stichting. Inmiddels is hij gaan wonen 
Madina Alhagie, waar wij ons grootste project hebben. Hij heeft 
goed contact met de gezinnen in het dorp waarvan wij de 
kinderen sponsoren. Hij is op de hoogte van alle 
gebeurtenissen, zoals ziekte, geboorte en overlijden. De 
bevolking weet hem te vinden en hij staat de mensen met raad 
en daad terzijde. Hij houdt rekening met de omstandigheden en 
heeft oog voor de situatie waarin gezinnen kunnen verkeren. 
Wij zijn ontzettend blij met wat hij voor onze stichting, maar 
vooral voor de gemeenschap betekent.  
 
 
 
 
 



Het seizoen 2019-2020 
 
Jidda 
De situatie in Jidda is ongewijzigd ten opzichte van het vorig 
seizoen. Omdat we geen zicht hadden op de ontwikkeling van 
onze sponsorkinderen daar hebben we moeten besluiten om de 
sponsoring van kinderen in dit dorp te beëindigen. We houden 
wel voeling met het dorp door het zo nu en dan te bezoeken.  
 
Mariamakunda 
Het lerarenteam heeft met ondersteuning van ons een aantal 
noodzakelijke reparaties verricht in het kantoor. Ook dit jaar 
hebben we ondersteund met het onderhoud van de gebouwen 
en de speeltoestellen.  
 

 
 
SOS-kinderdorp Bakoteh 
Er zijn nog steeds contacten met het personeel van het SOS – 
kinderdorp Onderhoud van het schoolplein is vanwege 
omstandigheden nog niet uitgevoerd.  
 
Tesito Karango 
Het project van deze stichting is door ons bezocht. Op dit 
moment heeft het nog niet tot concrete ondersteuning geleid. 
 
  



Madina Alhagie 
Op dit moment komen de meeste van onze 43 sponsorkinderen 
uit dit dorp. De watertoren is in gebruik genomen. 
 

 
 
Uit veiligheidsoverwegingen had men besloten de 
zonnepanelen te verplaatsen naar het dak van de moskee. Het 
gebruik van verkeerde elektriciteitsdraden resulteerde in een 
eerste reparatie. De rekening kon door de dorpelingen zelf niet 
betaald worden. Voor nu heeft de stichting die voor haar 
rekening genomen. De afspraak is wel gemaakt dat de kranen 
open zijn voor een bepaalde tijd en dat ieder een bijdrage moet 
betalen voor het water. Dan komt de volgende reparatie zoals 
het hoort voor eigen rekening.  
  



Het voetbalteam van Madina Alhagie is ook dit jaar geholpen 
met voetbaltenues en ballen van SDC Putten en SV Putten. Dit 
doen wij ook dit jaar voor meerdere teams rondom de scholen 
waarmee wij contact hebben. 
 

 
 
Grace Nursery School 
Deze school in Jakoi Palma Village hebben wij geholpen met 
schoolbankjes en het vervangen van deuren en ramen. Er is 
lesmateriaal heen gebracht en het onderwijzend personeel heeft 
daar uitleg bij gekregen. Ook zijn de inwoners ondersteund met 
kleding en voetbaltenues.  
 

 
 

  



Terugblik acties 2019-2020 
 
Collecte Nieuwe Kerk Ermelo 
Wij zijn enorm dankbaar dat deze gemeente ons heeft willen 
ondersteunen. 
 
BmdB De Schuilplaats 
De leerlingen van deze school hebben schooltassen verzameld 
die we kunnen hergebruiken in Gambia. We zijn ze hiervoor 
erg dankbaar. 
 

 
 
Vooruitblik 2020-2021 
Wij kijken erg uit naar het nieuwe seizoen, waarin we bekijken 
hoe we onze huidige projecten kunnen blijven steunen, maar 
ook zullen onderzoeken of er andere projecten zijn die onze 
hulp ook nodig hebben.  
 
In Madina Alhagie willen we er zorg voor dragen dat er 
opnieuw een grotere groep kinderen naar school kan gaan.  
Daarnaast onderzoeken we nog steeds de mogelijkheid voor 
medische ondersteuning. Een dokter die als dat nodig is 
voorhanden is.  
 
Met Stichting Tesito Karango houden wij contact.  
 



In het komende jaar wordt Grace Nursery School geschilderd.  
 
Wij zijn nog steeds bezig met het onderzoeken van een manier 
waarop we Stichting Kontaanoo kunnen registreren in Gambia.  
Dit jaar willen we onze website en social media pagina’s gaan 
updaten. 
 
Onder voorbehoud van Corona zullen wij ook een aantal acties 
opzetten voor onze projecten.  
 
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. Het lijkt zo weinig, 
maar die druppel op de gloeiende plaat zal maar op jouw hoofd 
terechtkomen… Niet in de laatste plaats zijn wij u als sponsor, 
donateur of belangstellende dankbaar voor uw steun.  
 
  



Jaarrekening 2019-2020  
 

 
 
Toelichting op de jaarrekening 2019-2020 

 Het exploitatietekort in het schooljaar 2019-2020 bedroeg € 531,74. Hiervan is € 749,57 ten laste 
van de reserve meubilair gebracht en € 217,83 ten gunste van de overige reserves. 

 De donaties en giften liggen hoger dan vorig boekjaar doordat we meer eenmalige giften 
hebben ontvangen van o.a. een kerk, school en particulieren. 

 De kosten van schoolgeld en benodigdheden van sponsorkinderen zijn weer op normaal 
niveau nadat we een sponsorprogramma in Madina Alaghie zijn begonnen en die in Jidda 
hebben beëindigd. 

 In het schooljaar 2019-2020 hebben we 43 kinderen naar school kunnen laten gaan. De 
ontvangen sponsoring kindplaatsen is licht gedaald vanwege 3 beëindigingen van de 
sponsoring. 

 We hebben bijgedragen aan de renovatie van de Grace Nursery School in Jakoi Paima Village. 
 Er worden steeds meer hulpgoederen ingezameld en verdeeld over de gezinnen in Gambia. 
 De projecten zijn afgelopen schooljaar bezocht door bestuursleden. De bestuursleden betalen 

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

99,1% (2018-2019: 99,6%). In deze berekening zijn de rente en kosten bank niet meegenomen. 

Stichting Kontaanoo

BALANS PER 30 JUNI 2020
Bedragen in €

30-6-2020 30-6-2019 30-6-2020 30-6-2019

ACTIVA PASSIVA

Overige reserves 21.329              21.111                   
Reserve bouw school 9.384                9.384                     
Reserve meubilair -                   750                       

Liquide middelen 30.713               31.745                  Vooruitontvangen bedragen -                   500                       

30.713               31.745                  30.713              31.745                   

EXPLOITATIE 2019-2020 2018-2019
Bedragen in €

Inkomsten
Donaties en giften 2.717          436                       
Sponsoring -              54                        
Sponsoring kindplaatsen 2.925          3.200                    

5.642          3.690                    

Uitgaven
Financiële ondersteuning salarissen en lesmateriaal -              80                        
Schoolgeld en benodigdheden sponsorkinderen 2.651          530                       
Bijdrage bouw kantoor Madina Alaghie -              354                       
Watertank Madina Alaghie 885             2.639                    
Financiële ondersteuning Mariama Kunda -              24                        
Financiële ondersteuning Jakoi Paima Village 1.471          -                       
Hulpgoederen (incl transportkosten) 937             698                       
Rente en kosten bank 176             197                       
Overige kosten 53               19                        

6.173          4.541                    

Expoitatie tekort / overschot 532-             850-                       


