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Jaarverslag  
Stichting Kontaanoo 

2021-2022 
 
Van de voorzitter 
 
Wij zijn dankbaar dat de spannende tijd van corona achter de rug is. Wij hebben 
waar nodig hulp kunnen bieden in een aantal dorpen waar dat op dat moment echt 
nodig was. Denk hierbij aan de eerste levensbehoeften als eten en drinken. 
Wij mochten als bestuur weer één keer per kwartaal samen komen en onze doelen  
de nodige aandacht geven. Wat fijn! 
Onze contactpersoon Ousman Conteh is steeds 
belangrijker voor ons aan het worden. Onze ogen, 
oren en verdere zintuigen in Gambia voor de 
stichting. Hoe belangrijk is het dat we echt de goede 
hulp kunnen geven op de plekken waar dit nodig is. 
Afgelopen jaar heeft hij onder andere de volgende 
punten voor ons geregeld in Gambia: 

 Schoolgeld betalen voor onze 
sponsorkinderen. Daarnaast uniforms, 
schooltassen en schoenen geregeld. 

 Het verantwoordelijkheidsgevoel van de 
ouders van de gesponsorde kinderen 
belangrijk maken. Iedere ouder betaalt de 
inschrijfkosten zelf. De overige schoolkosten 
worden door de stichting betaald. 

 Steeds meer de functie van projectleider van 
onze stichting in Gambia vervullen. Waar is de hulp nodig en hoe kunnen we 
dit goed blijven geven? 

Onze contactpersoon weegt en overweegt naar onze stichtingswensen waar de 
benodigde hulp gewenst is. Hij weet daar op een goede en correcte manier mee om te 
gaan. Zoals wij als stichting dit ook graag willen. We hebben wekelijks contact met 
hem. 
Wij zijn en blijven heel dankbaar met deze hulp. 
 
Afscheid Lydia 
Per 1 januari 2022 is onze secretaris Lydia Jallow – van Wetten gestopt. Lydia heeft 
stichting Kontaanoo in 2010 opgericht. Jarenlang heeft ze zich ingezet om de 
kinderen een betere basis voor de toekomst te geven. Lydia heeft jaarlijks de grote 
oversteek naar Gambia gemaakt om onze doelen te behalen. Lokaal voor lokaal. 
Wij zijn Lydia dankbaar voor al het mooie en nuttige werk dat ze heeft gedaan. 
Herintredend bestuurslid Leonie Mosterd heeft de taak van secretaris overgenomen. 
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Onze projecten in 2021-2022 
 
Madina Alhagie 
In Madina Alhagie wonen de meeste van onze sponsorkinderen. En daarom is dit 
een belangrijk dorp in Gambia voor ons als stichting. 
Afgelopen seizoen hebben we vanuit ons bestuur de Herman Gatewayschool bezocht 
toen de leerlingen op school waren. We hebben een rondje gewandeld en dan is er 
goed te zien wat er nodig is. Vanuit de Herman Gatewayschool hebben we via een 
videoverbinding contact gehad met de Goede Herderschool in Ermelo. De laatste 
school heeft geld ingezameld voor de school in Gambia. De kinderen op de Herman 
Gatewayschool hebben vragen kunnen stellen aan de kinderen op de Goede 
Herderschool en andersom. Op deze manier is er een mooie verbinding geweest.  
Zo leren de kinderen in Gambia en in Nederland van elkaar. 
 
Op de Herman Gatewayschool zijn er 20 schoolbanken door ons gesponsord.  

 
 
Alle sponsorkinderen hebben een schoenendoos vanuit Nederland met schoolspullen 
en speelgoed mogen ontvangen. Deze schoenendozen zijn gemaakt en ingezameld 
door de Gereformeerde Kerk in Putten. 
Dit was een belangrijk contactmoment tussen onze contactpersoon en alle kinderen 
die door ons gesponsord worden. De kinderen 
hebben hun rapporten getoond. En wij weten 
als stichting dus ook de vorderingen van de 
door ons gesponsorde kinderen en of ze altijd 
naar school zijn geweest. 
 
De dorpelingen zijn nog altijd blij met de 
watertoren die wij een aantal jaar geleden 
hebben geschonken aan het dorp. 
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Mariama Kunda 
De Mariama Kunda Nursery school is een 
school waar wij het schoolplein hebben 
opgeknapt in samenwerking met Stichting 
Mariama Kunda. 
Onze contactpersoon heeft in samenwerking 
met een plaatselijke lasser en met behulp van 
een aggregaat de bestaande speeltoestellen 
opgeknapt. 
Eenmaal daar bezig bleken de schoolbanken 
ook onderhoud nodig te hebben. Dat hebben 
we ook gelijk gerepareerd. 
 
 
 
 
 
 

 
Kookopleiding 
De opleiding van Misses Bah is door ons gesponsord. Haar vier kinderen worden 
reeds door ons gesponsord. De vader van deze kinderen is overleden en zij heeft ons 
gevraagd om haar kookopleiding te sponsoren. Hierdoor kan zij later beter voor haar 
gezin zorgen. Ze hoopt ook dat ze straks de school van haar kinderen zelf kan 
betalen. De opleiding zal ze in 2023 afronden. 
 
Dak reparatie 
Toen ons bestuurslid in Gambia op bezoek was ging hij samen met onze 
contactpersoon bij meerdere sponsorkinderen langs. Hierbij viel op dat er een dak bij 
1 van de gezinnen lek was. 
De kinderen werden in de regentijd iedere nacht wakker gemaakt om naar een 
drogere plek te verhuizen binnenshuis. Dit had uiteraard de volgende dag een 
negatief effect op school. Daarom hebben wij vanuit onze stichting dit dak laten 
repareren door een timmerman. Onze contactpersoon heeft hier wederom mee 
geholpen. 
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Vooruitblik komend seizoen (2022-2023) 
 
Op de Herman Gatewayschool is er een wens om speeltoestellen te hebben op het 
schoolplein. Hier gaan wij dit schooljaar mee aan de slag. 
 
We hebben het voornemen om een nieuwe website te laten bouwen door het bedrijf 
Red Vitamine. Hierdoor kunnen wij onze doelen en projecten beter laten zien aan 
onze sponsors en mogelijk nieuwe sponsors. Ons streven is om deze website 
grotendeels gesponsord te gaan krijgen. 
 
De sponsorkinderen worden ouder en zullen straks de stap naar het voortgezet 
onderwijs maken. De kosten voor het voortgezet onderwijs zijn hoger dan op de 
lagere school. We hebben de wens onze kinderen te blijven sponsoren en gaan kijken 
hoe we dit in de toekomst kunnen blijven doen. Denk hierbij aan het volgen van 
voortgezet onderwijs. Hoe gaat dat eruitzien in cijfers opgetekend? 
 
Daarnaast onderzoeken we nog steeds de mogelijkheid voor medische 
ondersteuning in Madina Alhagie. 

We gaan verder met het onderzoeken van een manier waarop we Stichting 
Kontaanoo kunnen registreren in Gambia.  
 
Wij gaan ons weer volop storten op meerdere acties rond onze aankomende 
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.  
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Jaarrekening 2021-2022  
 

 
 
Toelichting op de jaarrekening 2021-2022 

 Het exploitatietekort in het schooljaar 2021-2022 bedroeg € 2.506,93 en is ten laste gebracht van 
de overige reserves. 

 De donaties en giften liggen lager dan in de periode voor COVID-19. We hebben minder 
eenmalige giften ontvangen van bijvoorbeeld kerken en scholen. 

 De kosten van schoolgeld en benodigdheden van sponsorkinderen zijn hoger dan vorig jaar. 
We hebben 11 kinderen meer naar school laten gaan. Daarnaast de studie van  1 extra student 
aan de hoge school en de opleiding van een alleenstaande moeder betaald. Bij 1 gezin met 
sponsorkind hebben we het dak laten vervangen, een hoognodige renovatie. 

 In het schooljaar 2021-2022 hebben we 54 kinderen naar school kunnen laten gaan. Helaas is er 
1 sponsor afgehaakt. 

 We hebben 20 schoolbanken geschonken aan de school in Madina Alhagie en bijgedragen aan 
de renovatie van de speeltoestellen van de school in Mariama Kunda 

 Ook dit jaar hebben we hulpgoederen ingezameld en verdeeld over de gezinnen in Gambia.  
 Vanuit het bestuur hebben we gelukkig de projecten in het voorjaar van 2022 weer 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 

99,1% (2020-2021: 98,7%). In deze berekening zijn de rente en kosten bank niet meegenomen. 
 


