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Van de voorzitter 
Ook dit jaar is het voor stichting Kontaanoo 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.  
 
Een tijdje heeft Hilde Looijen met ons meegedaan. Door een 
functie elders heeft zij moeten besluiten haar bestuursfunctie 
weer neer te leggen. 
 
Ook dit jaar zette Ousman Conteh zich weer ten volle in om de 
werkzaamheden van Stichting Kontaanoo in Gambia op een 
goede manier te coördineren. Trouw hield hij ons op de hoogte 
van de lopende zaken en het lief en leed van de families van 
onze sponsorkinderen.  
 
 

 



Het seizoen 2020-2021 

 
Jidda 
De situatie in Jidda is ongewijzigd ten opzichte van het vorig 
seizoen. We houden wel voeling met het dorp door het zo nu 
en dan te bezoeken.  
 
Mariamakunda 
In Mariamakunda hebben we het dak van de keuken 
vernieuwd.  De muren van de lokalen zijn verhoogd, zodat er 
geen ongewenst bezoek meer naar binnen kan.  
 
SOS-kinderdorp Bakoteh 
Er zijn nog steeds contacten met het personeel van het SOS – 
kinderdorp. Door omstandigheden en moeizame communicatie 
met de staf heeft het onderhoud van het schoolplein nog niet 
plaatsgevonden.  
 
 

 



Madina Alhagie 
In het afgelopen schoolseizoen konden we 43 sponsorkinderen 
naar school laten gaan. In het schoolseizoen 2021-2022 zullen 
dat er 53 zijn. De meeste kinderen komen uit Madina Alhagie. 
De watertoren is in gebruik genomen. Het gebruik van de 
watertoren verloopt goed. Tussen elf uur ’s morgens en half vijf 
’s middags kunnen de mensen water tappen. Hier wordt door 
de vrouw van Ousman, Fatou, toezicht op gehouden. De 
dorpelingen  betalen 10 Dalasi per maand (20 eurocent) voor 
het gebruik van het water. Op deze manier kunnen de 
dorpelingen zelf het onderhoud betalen.  
Het voetbalteam van Madina Alhagie is ook dit jaar geholpen 
met voetbaltenues en ballen van SDC Putten en SV Putten. Dit 
doen wij ook komend jaar voor meerdere teams rondom de 
scholen waarmee wij contact hebben.  
 

 
 
Omdat Corona ook in Gambia hard toesloeg hebben alle 
gezinnen van onze sponsorkinderen voedselhulp gekregen.  
 
Tesito Karango 
De samenwerking met Tesito Karango heeft geen voortgang 
gekregen.  
 



Grace Nursery School 
Deze school heeft een onderhoudsbeurt gekregen. Alle muren 
zijn geschilderd. Daarnaast zijn er hulpgoederen uitgedeeld.  
 

 
 
 
Terugblik acties 2020-2021 
 
Goede Herderschool Ermelo 
De Goede Herderschool heeft Stichting Kontaanoo voor het 
hele schooljaar als spaarproject. Dat is voor het komende 
seizoen verlengd. De kinderen schreven allemaal een brief naar 
de kinderen in Gambia.  

 
  



Vooruitblik 2021-2022 
Wij kijken erg uit naar het nieuwe seizoen. Daarin bekijken hoe 
we onze huidige projecten kunnen blijven steunen. Ook zullen 
we onderzoeken of er andere projecten zijn die onze hulp ook 
nodig hebben.  
 
In Madina Alhagie onderzoeken we nog steeds op welke 
manier we de bevolking medisch kunnen ondersteunen. 
Mogelijk zoeken we daarbij de samenwerking met andere 
stichtingen die ondersteuning bieden op dit gebied.  
 
We ondersteunen de kleine Herman Gateway School, waarbij er 
bankjes worden gesponsord. 
 

 
 
Op de school in Mariamakunda zullen wij opnieuw onderhoud 
plegen. Dit jaar zal dat aan het plein en de speeltoestellen zijn. 
 
Wij zijn nog steeds bezig met het onderzoeken van een manier 
waarop we Stichting Kontaanoo kunnen registreren in Gambia.  
 
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 2020-2021  
 

 
 
Toelichting op de jaarrekening 2020-2021 

 Het exploitatietekort in het schooljaar 2020-2021 bedroeg € 78,52 en is ten laste gebracht van 
de overige reserves. 

 De donaties en giften liggen lager dan vorig boekjaar doordat we minder eenmalige giften 
hebben ontvangen (bv kerken en scholen). 

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

 In het schooljaar 2020-2021 hebben we 43 kinderen naar school kunnen laten gaan. Er zijn 3 
nieuwe sponsors bijgekomen. 

 We hebben bijgedragen aan de renovatie van de school in Mariama Kunda en Grace Nursery 
School in Jakoi Paima Village. 

 We hebben weer hulpgoederen ingezameld en verdeeld over de gezinnen in Gambia. 
Vanwege COVID-19 hebben we ook rijst uitgedeeld aan de gezinnen van de sponsorkinderen 
en enkele bewoners van Madina Alaghie die het zelf niet meer konden betalen. 

 De projecten hebben we vanwege COVID-19 afgelopen schooljaar helaas niet zelf kunnen 
bezoeken. Goed om te weten dat bestuursleden de reis naar Gambia zelf betalen. 

 De totale bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is 
98,7% (2019-2020: 99,1%). In deze berekening zijn de rente en kosten bank niet meegenomen. 


