Structurele ondersteuning in
‘’ The Smiling Coast of Africa’’

Structural support in
‘’ The Smiling Coast of Africa’’
www.planforgambia.be
Facebook/planforgambia

Over ons
De vereniging bestaat uit een groep vrienden met diverse professionele achtergronden die samen vele
jaren ervaring hebben met liefdadigheidsprojecten in Gambia. De United Nations Agenda 2030 –
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) – indachtig legt de vzw Plan For Gambia, zich toe op de
zes onderstaande SDG’s.
Overtuigd dat het structureel nog beter kan, willen wij lokale organisaties en personen coachen en
helpen om zelfredzamer en economisch onafhankelijker te worden.
Alle leden van de vzw doen dit volledig vrijwillig en iedereen betaalt zijn eigen reis en verblijfskosten.
Onze activiteiten staan los van elke politieke en godsdienstige overtuiging.
vzw Plan For Gambia is 4de. Pijler geregistreerd en een erkende Mondiale Vereniging in de gemeente
Edegem.

About us
The association consists of a group of friends with various professional backgrounds and with many years
of charity projects experience in The Gambia.
With the United Nations Agenda 2030 – Sustainable Development Goals (SDG’s) – in mind, is vzw Plan
For Gambia focussing on the six above shown SDG’s.
Convinced that charity projects can be structurally improved, are our objectives the coaching and
assistance of local groups and persons to become self-reliant and economically more independent.
All members of the association are volunteers which cover their own travel, accommodation and living
expenses. Our activities are independent of any political or religious beliefs.
vzw Plan For Gambia is ‘’4de. Pijler’’ registered and recognized as ‘’Mondiale Vereniging’’ by the
municipality of Edegem
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Doelstellingen
Het opzetten van kleinschalige projecten met zorgvuldig gekozen personen die duidelijk aantonen dat ze hun
bestaande activiteit willen uitbouwen om de zelfredzaamheid en de economische toestand van hun familie te
verbeteren. Onze focus gaat hier vooral naar drinkwatervoorziening, onderwijs, gezondheid en tuinbouw. Wij
willen deze doelstellingen bereiken door regelmatig ter plaatse technische, commerciële en
managementondersteuning aan de geselecteerde personen te geven.
In verband met het belangrijk waterprobleem in Gambia wil de vereniging rechtstreeks het boren van
waterputten sponsoren voor gemeenschapstuinen in dorpen, scholen en in dispensaria.
De financiering van voormelde activiteiten gebeurt met fondsen opgebouwd uit subsidies en giften, alsmede
de opbrengst van zelf georganiseerde evenementen, zoals familiedagen, tombola’s en voordrachten.
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Self-reliance
=
Economic Independence

Objectives
Setting up small scale projects with carefully chosen persons who are clearly motivated to expand their
existing activities and improve their self-reliance and the economical situation of their family. We are
focussing on water supply, education, health and gardening.
To achieve these targets we will regularly travel to The Gambia to provide technical, commercial and
management support and to supervise the various projects.
To resolve the water supply problems in certain areas we sponsor the drilling and equipment of bore holes in
community gardens in villages, schools and health centres.
The planned activities and projects are funded with subsidies and gifts, as well as the organization of events,
such as family days, tombola’s and lectures.
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Waterprojecten in Jambanjelly school, Sukuta, KasaKunda, Kachume,
Sibanor, Jambanjelly tuin en in de scholen Farato en Bakoteh.
In 2015 werden een tweedehands boormachine, een kleine vrachtwagen en een generator voor Omar
Kongira aangekocht. Wij hebben hem ook gevraagd een bankrekening te openen om regelmatig, in
functie van de projecten, geld opzij te zetten voor materiaalvernieuwingen en terugbetalingen.
Wij hebben hem 2 boorputprojecten laten uitvoeren, in november 2015 en januari 2016, één in de
Jambanjelly kleuterschool en één in het Sukuta Health Center.
De dorpen Kasa Kunda en Sibanor stelden percelen beschikbaar voor de inrichting van
gemeenschapstuinen ten behoeve van de plaatselijke dames. De vzw Plan For Gambia financierde voor
100% het boren van een waterput en de uitrusting ervan met een dompelpomp, zonnepanelen en een
waterton op een toren. Samen met de vzw Kinderen van de Zon werd een waterput geboord en
uitgerust op hun kippenfarm in Kachume.
Andere in 2019 afgewerkte waterputprojecten zijn in een gemeenschapstuin in Jambanjelly, voor een
kleuterschool in Farato en in de Bakoteh Lower Basic School waar dagelijks +/- 3400 kinderen klas
krijgen.

Water projects in Jambanjelly, Sukuta hospital
KasaKunda, Kachume, Sibanor, Jambanjelly
garden and Farato school.
In 2015 we bought for Omar
Kongira a second hand drilling
rig, a small truck and a
generator. We also asked him to
open a bank account to put
money aside for material
replacements and repayments.
In November 2015 and January
2016 we let him drill and equip 2
boreholes, one in the nursery
school of Jambanjelly and one in
the Sukuta Health Centre.
The villages Kasa Kunda and
Sibanor made parcels available
for development into community
gardens for the cultivation of
vegetables.

The vzw Plan For Gambia sponsored 100% the drilling of a borehole, it’s equipment with solar pump,
sun panels and a water tower. The organization also drilled and equipped a borehole for a chickenfarm in Kachume.
Other completed water projects are in a 8000m² community garden in Jambanjelly, in a small nursery
school in Farato and for the Bakoteh Lower Basic School where approx. 3400 children are attending
class daily.
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ANSU JAMMEH Kleuterschool in Sukuta.
Wasbaar maandverband voor de meisjes.
De school met 3 klasjes, 3 toiletten en een omheinde speelplaats biedt plaats voor max. 80 kleuters.
De vzw Plan for Gambia heeft met de eigenaar een 2 jaar huurcontract afgesloten. Vandaag zijn er 4
leerkrachten en een directrice welke dagelijks zich om kleuters bekommeren.
In Gambia wordt kleuteronderwijs niet gesubsidieerd door de regering waardoor kleuterscholen
volledig moeten rekenen op steun van liefdadigheidsorganisaties. De vzw Plan For Gambia zet zich in
om de infrastructuur te verbeteren, te zorgen dat de leerkrachten over voldoende materiaal
beschikken en de kinderen 2 à 3 ontbijten per week genieten.
Veel meisjes gaan niet naar school als ze ongesteld zijn. Wegwerp maandverband is wel te koop, maar
relatief duur voor de meeste meisjes en dames. In 2018 starte de vzw Plan For Gambia met een
wasbaar maandverband te ontwerpen en te maken in België. De introductie in Gambia was een groot
succes. Doel is om een skill center op te richten om de maandverbanden lokaal te laten maken.

ANSU JAMMEH Nursery School in SUKUTA.
Washable sanitary pad for girls.
The school, which is composed of 3 classes, 3 toilets and a fenced playground offers room for max. 80
children. The vzw Plan For Gambia signed a 2-year rent contract.
Today 4 teachers and a headmaster takes care of the children.
In Gambia nursery schools are not subsidized by the government and are thus entirely dependent of
charity organizations. vzw Plan For Gambia commit to improve the infrastructure of the school, to
provide the teachers with sufficient material and to organize 2 to 3 breakfast per week for the
children.
Many girls miss school when they have their period. Disposable sanitary pads are on the market but
fairly expensive for the girls and ladies. In 2018 vzw Plan For Gambia started with the design and
production of washable sanitary pads. The introduction in Gambia was a great success. Objective is
now to set a skill centre to locally produce these washable sanitary pads.
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Contacten / Contacts
vzw Plan For Gambia
François Meersseman

Voorzitter / Chairman

GSM: +32 (0)475 26 70 52
Mail: francois@planforgambia.be

Jo Willemse

Bestuurder / Director

GSM: +32 (0)494 72 82 19
Mail: willemse_jo@hotmail.com

Marc De Wever

Bestuurder / Director
Penningmeester / Treasurer

GSM: +32 (0)474 32 39 91
Mail: marc.de.wever@proximus.be

Rita Van Laeken

Acief Lid / Active Member

GSM: +32 (0476 34 31 19
Mail: rita.vanlaeken@telenet.be

Local Partners
Omar kongira

Water projects

GSM: +220 942 2194
Mail: kongira661@hotmail.com

Yaps Sambou

School project

GSM: +220 990 6481
Mail: yapsbeachbar@hotmail.com

vzw Plan For Gambia
Adrien de Gerlachestraat 32
2650 Edegem, België

RPR nr : 0676 501 655
KBC : BE08 7360 3715 5613

www.planforgambia.be
facebook/planforgambia

