
ONDERWIJS IN GAMBIA 
Een droom of werkelijkheid? 

Stichting 
Onderwijs voor Gambia 



EEN BETERE TOEKOMST VOOR KINDEREN 
IN GAMBIA IS ONZE DOELSTELLING! 

Kinderen in Gambia (West Afrika) leven in 

een uitzichtloze situatie. Er is geen geld, geen 

opleiding, geen werk, het land is straatarm. 

Een somber toekomstperspectief. Als niemand 

zich bekommert om deze kinderen, blijft dat 

zo, van generatie op generatie. De stichting 

Onderwijs voor Gambia wil deze vicieuze cirkel 

doorbreken. Onderwijs voor de kinderen van 

vandaag betekent een hoopvolle, kansrijke 

toekomst voor de volwassenen 

van morgen. 

En voor hun kinderen en kleinkinderen. 

Dat kan alleen als er voldoende scholen komen 

en als alle kinderen de kans krijgen onderwijs 

te volgen. 

Bestrijding van armoede is geen 

liefdadigheid. Het is hooguit 

réehtvaardigheid (Nelson Mondela) 

WIE ZIJN WIJ? 
De stichting Onderwijs voor Gambia is 

opgericht door een viertal inwoners uit het 

dorp Noordscheschut (Drenthe). 



Tijdens een reis naar Gambia werden zij gegre

pen door de armoede en uitzichtloosheid 

waarin mensen daar zich bevinden. Zij trokken 

zich het lot aan van de kansarme kinderen in 

dat deel van de wereld en wilden graag een 

verschil maken in hun leven. In het najaar van 

2012 richtten zij de stichting Onderwijs voor 

Gambia op. Zij zetten zich sindsdien met hart 

en ziel in voor deze stichting vanuit de drijfveer 

dat onderwijs voor iedereen op deze aarde een 

recht is. 

WAT DOEN Wil? 
Als stichting Onderwijs voor Gambia zetten 

wij ons in om het toekomstperspectief te 

verbeteren van kansarme kinderen in Gambia. 

Een betere, gezonde toekomst begint bij het 

krijgen van onderwijs. Wij helpen de lokale 

gemeenschap met het structureel verbeteren 

van onderwijs voor jonge kinderen. 

Daarnaast zoekt de stichting mogelijkheden 

om te komen tot het ontwikkelen van 

structurele projecten die inkomsten 

voor de bevolking genereren. 

Kansrijke mogelijkheden zijn onder andere 

een naaiatelier, een groentetuin voor vrou

wen en een kippenfarm. Op deze manier is 

men op termijn in staat om zelf de onderwijs

voorzieningen in stand te houden en de eigen 

leefomstandigheden te verbeteren om zo te 

komen tot zelfredzaamheid. 

WAT DOEN WIJ MET UW GIFT? 
Uw giften aan onze stichting komen voor 

100% ten goede aan de kinderen in Gambia. 

Wij gebruiken uw geld niet voor het dekken 

van kosten voor de stichting, de bestuursleden 

of vrijwilligers. Wij hebben geen winstoog

merk en ook geen strijkstok. 

Ontwikkelingshulp zoals wij die beogen met 

onze stichting is kleinschalig, overzichtelijk en 

zinvol. Daar geloven wij in! 

In overleg met de lokale bevolking brengen 

wij de behoefte in kaart en stemmen de hulp 

daarop af. 

Wij zijn altijd direct betrokken 
bij de besteding van uw gift! 



UW HULP IS NODIG 
Onze wens is dat iedereen een steentje bij

draagt. Zo is ontwikkelingshulp geen druppel 

op een gloeiende plaat, maar vormen veel 

druppels samen een prachtige regenbui voor 

Gambia. 

HOE KUNT U HELPEN? 
U kunt ons helpen door ons financieel te 

ondersteunen. Elke bijdrage is waardevol voor 

onze hulp aan de kinderen van Gambia. 

Er zijn diverse sponsormogelijkheden voor zo

wel particulieren, bedrijven, (kerkelijke) instel

lingen of scholen. 

Onze financiële verslaglegging is volledig 

transparant en wij hebben het ANBI-keurmerk. 

FINO US ON FACEBOOK! 
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MEER WETEN? 

Kijk voor meer informatie op onze website 

www.onderwijsvoorgambia.nl 
U kunt ook contact met ons opnemen via 

info@onderwijsvoorgambia .nl 

Stichting Onderwijs voor Gambia 
Coevorderstraatweg 16 

7914 TM Noordscheschut 

0528 - 34 40 28 

Bankrekening 

IBAN:NL48RAB00173666051 

BIC: RABONL2U 

KvK: 56311044 

ANBI : 8520.68.803 


