
Dankzij jullie kan vzw Plan For Gambia 
terugblikken op een schitterend 2019 ! 

In België werd er druk aan fondsenwerving gedaan !

➢ Het Hulshout’s team organiseerde eerst een druk bezochte, toffe en goed 
opbrengende familiedag in october. Daarna in december een kerstconcert 
waarbij de opbrengst van de kaartenverkoop ten bate van onze vzw was.

➢ We stonden op de mei-markt in Lint en ook op Edegemse braderij.
➢ Een voordracht bij OCRA Deurne vergrootte aanzienlijk ons netwerk 
➢ Om te verkopen maakten de creativelingen onder ons wenskaartjes, 

tassen, schortjes, kussens, groentezakjes, pennenzakjes, bijenhotels, 
keramieken potjes enz…

➢ Voor de ondersteuning van de kleuterschool zijn er sympathisanten 
die maandelijks een bedrag storten; anderen doneren een bedrag. 

➢ Ook verschillende bedrijven hielpen ons financieel
➢ Bij 2 gemeenten werden subsidiedossiers met positief gevolg ingediend. 
➢ Het rossemuntjesfront verzamelde meer dan 190kg muntjes !
➢ Onze wijnverkoop liep heel het jaar door erg goed.
➢ Doorheen het jaar werden drie 20ft containers verscheept met materiaal 

voor waterputten, schoolgerief, medisch materiaal en gerief voor de 
uitrusting van een naai-atelier.

In Gambia waren we ook erg actief !

➢ In februari werd een waterput geboord en uitgerust met 
zonnepanelen en watertoren in de Farato kleuterschool en in de 
Bakoteh Lower Basic school.

➢ Tijdens dit verblijf werd ook het wasbaar maandverband 
gepromoot en de honderden, in België vervaardigde 
exemplaren, uitgedeeld in twee scholen.

➢ In juli woonden we de laatste schooldagfestiviteiten van onze 
kleuterschool bij. De schoolnaam veranderde toen in 
“Plan For Gambia Nursery School”.

➢ Bestaande projecten werden bezocht en nieuwe geëvalueerd.
➢ In december werd de derde waterput geboord en uitgerust met 

zonnepanelen in de Sukuta Lower Basic school.
➢ Bij AFNOW in Gunjur werd het naai-atelier met succes 

opgestart. Na een zeer goed voorbereide trainingssessie door 
onze dames, slaagde het lokale team onder leiding van een 
“home economics” lerares om op korte tijd volledige 
maandverbanden correct te vervaardigen.

➢ De realisatie van een waterinstallatie in een gemeenschapstuin 
in Gunjur werd voorbereid voor maart 2020.

➢ Honderden kleedjes en shorts door vrijwilligers gemaakt in 
België werden uitgedeeld in verschillende scholen.

Ik dank iedereen, het bestuur, de actieve leden en alle sympathisanten 
voor hun inzet en steun aan onze Gambiaanse projecten.

François (Paco) Meersseman, de voorzitter  
Edegem, 1-1-2020 


