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De scholen bleven gelukkig open in Gambia in 2021 

 

Waar 2021 in Nederland voor een groot deel nog steeds in het teken stond van Covid-19, kwam het 

leven in Gambia weer veel meer op gang. Het schooljaar dat in oktober 2020 gestart was, kon zonder 

onderbrekingen afgemaakt worden. Daarnaast bleken de meeste van onze kinderen niet al te veel 

schade opgelopen te hebben van het gemiste onderwijs in 2020.  

Helaas was het voor ons nog niet mogelijk om naar Gambia te reizen, mede door de regels in 

Nederland, de onduidelijke inreisregels in Gambia, en vliegtuigmaatschappijen die de vluchten naar 

Gambia bleven uitstellen.  

Het verkrijgen van informatie over onze sponsorkinderen was in 2021 moeilijker dan ooit, deels 

doordat we zelf niet naar Gambia konden reizen, en deels doordat het lastiger was om rapporten van 

de scholen te krijgen door het gespreid naar school gaan van de kinderen. Het geduld van onze 

sponsors en van onszelf werd aardig op de proef gesteld in 2021. 

Onze sponsors bleven ons echter trouw, ondanks dat we ze minder vaak blij konden maken met 

informatie over hun kinderen. En net als in 2020 deden meerdere sponsors extra donaties om de 

families van hun sponsorkinderen te ondersteunen.  

We zijn onze sponsors en donateurs dan ook erg dankbaar voor hun vertrouwen, begrip en geduld in 

2021. Dit heeft ons enorm geholpen om ook in deze moeilijke tijden ons werk voort te zetten, en 

ervoor te zorgen dat onze 93 kinderen naar school kunnen blijven gaan.  

Zoals onze sponsors en donateurs onze stichting een warm hart toedragen, zo dragen wij een warm 

hart toe aan onze sponsors, donateurs, en iedereen die Kids2School steunt. Zonder jullie kunnen wij 

ons werk niet doen, en zouden er 93 kinderen in Gambia nu niet naar school gaan. 

Heel veel dank dat jullie samen met ons willen werken aan een betere toekomst voor deze kinderen, 

ook namens de kinderen en hun families in Gambia!! 

 

 

Het Kids2School team  

Mariëlle, Chantal, René, Buba, Elfie, Mathieu 
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Highlights en lowlights in 2021 

 

De scholen bleven open 

Waar we in Nederland nog te maken hadden met maatregelen en 

lockdowns, ging het leven in Gambia steeds meer zijn ‘gewone 

gangetje’. Uiteraard hadden veel mensen nog steeds geen inkomen 

doordat het toerisme nog niet op gang kwam, maar het goede nieuws 

was dat de scholen gewoon openbleven gedurende het hele schooljaar. 

De kinderen konden dus zonder onderbreking hun schooljaar afmaken. 

Wel draaiden de scholen nog steeds in ‘shifts’, dat wil zeggen dat de 

kinderen in deeltijd naar school gingen, 3 dagen in de ochtend en 3 

dagen in de middag. Gelukkig bleek uit de rapporten ook dat de meeste 

kinderen niet veel achterstand hadden opgelopen door het gemiste 

onderwijs in 2020. 

 

Weinig informatie 

Waar we in 2020 al last hadden van het feit dat het door de speciale omstandigheden erg moeilijk 

was om regelmatig informatie en rapporten te ontvangen, in 2021 werd dit alleen maar erger. Voor 

Buba was het nog moeilijker om de rapporten te krijgen van de docenten, en sommige scholen 

schreven slechts heel beperkt rapporten uit en niet ieder semester, zoals wij gehoopt hadden. Omdat 

we dit erg vervelend vonden voor onze sponsors, hebben we In april 2021 een mail verstuurd aan 

alle sponsors, waarin we de situatie uitgelegd hebben en onze excuses aangeboden voor het gebrek 

aan informatie. Gelukkig reageerden de sponsors met veel begrip hierop.   

 

Hartverwarmende donaties 

Ook in 2021 mochten we van een aantal van onze sponsors extra geld ontvangen voor de families 

van hun sponsorkinderen als een steun in de rug in de nog steeds 

moeilijke tijden. Zoals in 2020, heeft Buba belangrijke 

benodigdheden gekocht voor de families zoals rijst, of het geld 

direct aan de families gegeven, waar dit het beste was voor 

bijvoorbeeld het betalen van de huur. Uiteraard stuurden we de 

bedankjes van de blije families via Buba door aan onze sponsors. 

Omdat we merkten dat het voor Buba erg lastig was om dit allemaal 

geregeld te krijgen en het overmaken van relatief kleine bedragen 

naar Gambia vrij kostbaar is, hebben we gedurende 2021 besloten 

om de extra donaties uit te stellen tot het moment dat wij zelf weer 

naar Gambia konden gaan. Uiteraard hebben we sponsors en 

donateurs die een extra donatie wilden doen, hierover ingelicht met 

de belofte hen te informeren als we weer naar Gambia gaan. 
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Ook in 2021 geen bezoek aan Gambia 

Waar we begin 2021 nog hoop hadden dat wellicht het in het najaar weer mogelijk was om naar 

Gambia te reizen, bleek dit in de praktijk helaas niet het geval. In Nederland gingen we opnieuw in 

lockdown wat reizen naar het buitenland zo goed als onmogelijk maakte. Ook in Gambia waren de 

inreisregels erg onduidelijk, en daarmee zat een reis naar Gambia er voor ons opnieuw niet in. Tot 

onze grote teleurstelling moesten we weer wachten en hopen dat we onze kinderen en hun families 

in 2022 weer zouden kunnen bezoeken. 

 

Gebeurtenissen met sponsorkinderen 

Ook in 2021 werden we weer met cultuurverschillen geconfronteerd. Aan het einde van het jaar, 

bereikte ons het bericht dat één van onze sponsorkinderen niet meer naar school wilde. Eerder 

waren er ook wel eens problemen met hem, maar we konden hem altijd overtuigen om toch door te 

gaan op school, waarna hij het dan ook nog eens goed deed. Helaas was het nu klaar voor hem, en 

konden zowel Buba als de moeder hem niet meer ‘terugpraten’ naar school. In de Gambiaanse 

cultuur is het zo dat jongens beter naar hun vader luisteren dan naar hun moeder, maar helaas heeft 

deze jongen geen vader meer. Hij wil zich volledig toeleggen op het werk als kleermaker en de meer 

dan vier jaar op school zullen hem ongetwijfeld toch helpen in zijn toekomst. We hopen voor hem en 

zijn familie, dat hij een goed bestaan als kleermaker kan opbouwen. Zijn sponsor, die hem al 

meerdere kansen gegeven had, toonde veel begrip voor de situatie en is bereid om met ingang van 

het schooljaar 2022 een ander kind een kans te geven, dat wel gemotiveerd is om naar school te 

gaan. 

 

Speciale sponsor 

Met ingang van januari 2021 mochten wij ook een speciale sponsor verwelkomen in onze stichting. 

Deze sponsor heeft besloten onze stichting te steunen door het sponsoren van onze coördinator 

Buba. Dit betekent dat zij de maandelijkse bijdrage die wij als stichting vergoeden aan Buba voor de 

kosten van onder andere zijn persoonlijke inzet, brandstof en onderhoud van auto, telefonie en 

internet, volledig voor haar rekening neemt. Voor ons als stichting is dit een geweldige steun, omdat 

het verkrijgen van voldoende donaties om onze kosten te dekken, toch altijd een uitdaging is. Wij zijn 

dan ook enorm dankbaar voor deze steun, waarmee Buba zijn belangrijke en onmisbare werk voor 

onze stichting kan blijven doen. 
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Onze sponsorkinderen en hun sponsors 

In september 2021 zijn 93 kinderen hun schooljaar 2021-2022 

gestart, dankzij 67 sponsors. De leeftijd van de kinderen varieert 

van 8 tot 17 jaar.  

Op dit moment gaan er 60 meisjes en 33 jongens via Kids2School 

naar school. We zijn blij dat we op deze manier ook kunnen 

bijdragen aan de ontwikkeling van meisjes, die in Gambia vaker 

minder kansen krijgen dan jongens.  

De meeste kinderen gaan naar de lagere school, maar het aantal 

kinderen dat naar de middelbare school gaat groeit inmiddels. Van 

sommigen van deze kinderen is de sponsoring gestart in een latere klas van de lagere school of pas 

op de middelbare school. Dit op speciaal verzoek van de betreffende sponsors.  

Maar de groei komt met name omdat de kinderen die in de eerste jaren van de stichting begonnen 

zijn, nu doorstromen naar de middelbare school (grade 7 – secondary school).  

Met de overgang van de lagere school naar de middelbare school - 

in Gambia van grade 6 naar grade 7 - gaan de kinderen vaak naar 

een andere school. Grade 7-9 wordt junior secondary school 

genoemd en wordt gevolgd door senior secondary school, grade 10-

12.  

In het algemeen starten kinderen van Kids2School op de lagere 

school (primary school), maar uiteraard laten wij ook kinderen toe 

die al verder in hun schooltraject zitten en noodgedwongen zouden 

moeten stoppen zonder sponsor.  

Eén sponsor moest helaas de sponsoring om persoonlijke redenen stoppen, maar heeft Kids2School 

daar ruim vantevoren van op de hoogte gebracht. Op die manier is het gelukt om voor dit kind een 

nieuwe sponsor te vinden voor de start van het nieuwe schooljaar in september 2021.  

De overige sponsors hebben hun sponsoring in het schooljaar 2021-2022 voortgezet. 

 

Kosten van sponsoring 

In 2021 bedroegen de kosten voor het sponsoren van een kind nog steeds 75 euro per schooljaar. 

Deze kosten zijn inclusief twee schooluniformen, schooltas, een paar schoenen, boeken en 

oefenboeken, een rapportboek, een rekenset, en buitenschoolse activiteiten (sport, excursies).  

Voor een aantal kinderen hebben sponsoren besloten om naast het reguliere schoolgeld ook extra 

bijlessen te financieren. 
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Selectie van de kinderen 

De selectie van de kinderen wordt gedaan door Buba, onze Kids2School coördinator in Gambia. Door 

zijn jarenlange werk als gids, reist Buba het hele land door en kent veel gezinnen. Hij weet welke 

gezinnen de steun het hardst nodig hebben, en gaat hier volledig objectief mee om. In 2021 zijn er 

geen nieuwe kinderen gestart. Zoals ook in voorgaande jaren heeft Buba contact onderhouden met 

de scholen en ouders van de kinderen. 

 

Rapporten en foto’s 

Kids2School heeft tot doel om sponsoring zo persoonlijk 

mogelijk te maken, en houdt de sponsors op de hoogte via 

rapporten van hun sponsorkinderen.  

Zoals al eerder aangegeven, was de uitdaging om rapporten te 

krijgen groter dan ooit, nog steeds onder invloed van de situatie 

rondom Covid-19. Daarbij hebben docenten niet altijd de 

discipline om rapporten (op tijd) te maken en waren er dit jaar 

veel scholen die niet ieder semester een rapport uitschreven.  

Ons streven is om iedere sponsor drie keer per jaar een rapport 

te sturen van hun kind(eren). Echter in de praktijk blijkt dit niet 

haalbaar door de gang van zaken in Gambia. Uiteraard proberen 

wij er wel voor te zorgen dat iedere sponsor minimaal één 

rapport ontvangt en daarmee op de hoogte blijft van de 

schoolprestaties van hun sponsorkind(eren). 

De spreiding van de kinderen over verschillende dagen en dagdelen om geen overvolle klassen te 

hebben, maakte het voor Buba ook erg moeilijk om foto’s te maken van de kinderen in de klas. En 

omdat we ook zelf niet naar Gambia konden gaan, konden we ook helaas niet zelf foto’s gaan maken 

van de kinderen en hun families.  

We hopen dat in 2022 de situatie rondom de rapporten verbetert en ook de sponsors weer van 

foto’s kunnen voorzien van hun sponsorkinderen.  
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Financieel jaarverslag 2021 

Onderstaand is het financieel jaarverslag over de periode 1-1-2021 tot en met 31-12-2021 van 

Kids2School opgenomen.  

Balans per 31-12-2021    

    

Activa  31-12-21 31-12-20 

    

Vaste activa    

Laptop  € 0 € 100 

Totaal vaste activa  € 0 € 100 

    

Vlottende activa:    

Vooruitbetaalde reis / kantoorkosten Buba  € 0 € 200 

Totaal vlottende activa  € 0 € 200 

    

Liquide middelen:    

Rabobank  € 1.970 € 1.395 

Trust Bank Ltd. Gambia  € 77 € 77 

Totaal Liquide middelen  € 2.047 € 1.472 

    

Totaal Activa  € 2.047 € 1.772 

    

Passiva    

    

Vermogen  € 2.017 € 1.742 

    

Vlottende passiva:    

Reservering sponsorouders  € 30 € 30 

Totaal vlottende passiva  € 30 € 30 

    

Totaal passiva  € 2.047 € 1.772 

 

Ook in 2021 zijn onze sponsors en donateurs ons trouw gebleven en hebben ervoor gezorgd dat 93 

kinderen weer aan een nieuw schooljaar konden beginnen. Door de eerder in het verslag genoemde 

speciale sponsor, die de vergoeding voor Buba volledig voor haar rekening neemt, is het werkkapitaal 

verder toegenomen, waardoor de stichting ook in de komende jaren op een gezonde financiële basis 

kan continueren. 
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Staat van baten en lasten    

    

Inkomsten:  2021 2020 

    

Donaties / giften particulieren  € 1.394 € 1.186 

Donaties / giften bedrijven  € 0 € 500 

Sponsorouders  € 6.785 € 6.920 

Overige inkomsten (extra bijdrage voor families)  € 475 € 1.660 

Totaal inkomsten  € 8.654 € 10.266 

    

Uitgaven:    

Schoolgeld sponsorkinderen  € 6.975 € 7.025 

Extra lessen sponsorkinderen  € 150 € 150 

Extra's voor families (voedsel, kleding etc.)  € 300 € 1.665 

Reis / kantoorkosten  Buba Sowe  € 600 € 600 

Kosten webhosting  € 93 € 106 

Afschrijvingskosten  € 100 € 150 

Bankkosten  € 162 € 257 

Totaal uitgaven  € 8.380 € 9.953 

    

Resultaat  € 275 € 313 

 

Inkomsten: 

Het aantal sponsoren is in 2021 gelijk gebleven. In 2021 heeft de stichting geen donaties van het 

bedrijfsleven ontvangen.  

 

Uitgaven: 

Evenals voorgaande jaren bestaan de uitgaven voornamelijk uit de direct aan het onderwijs 

gerelateerde uitgaven en de maandelijkse bijdrage van EUR 50,- aan onze coördinator in Gambia, 

Buba Sowe, voor zijn persoonlijke inzet, brandstof en onderhoud van auto, telefonie, internet en 

printen.  

 

Ondertekening door bestuur 

 

 
 

  
Mariëlle Daemen 
Voorzitter 

Chantal Muyrers 
Penningmeester 

René van de Kandelaar 
Secretaris 
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Vooruitblik 2022 

Onze grootste wens  is dat het in 2022 zal lukken om weer naar Gambia af te reizen en onze kinderen 

weer persoonlijk te zien. We houden de situatie goed in de gaten en zodra het mogelijk is zullen wij 

weer afreizen naar Gambia.  

We verwachten ook dat de situatie op de scholen in Gambia verder zal normaliseren en de kinderen 

weer op hun normale dagdelen naar school zullen gaan (de basisscholen in de ochtend en de 

middelbare scholen in de middag). 

 

Activiteiten gericht op sponsors 

Zoals aangegeven hopen we ook dat het verkrijgen van 

rapporten zich in de loop van 2022 zal verbeteren. Uiteraard 

sturen wij de rapporten door aan onze sponsors om hen op de 

hoogte te houden van de vorderingen van hun 

sponsorkind(eren). Mocht het mogelijk zijn om naar Gambia af 

te reizen in 2022, dan zullen wij de kinderen weer gaan 

opzoeken om foto’s te maken en te horen hoe het met hen 

gaat. Ook zullen wij dan eventuele donaties en kadootjes van 

sponsors meenemen en deze persoonlijk afgeven bij de 

kinderen en hun families. Wij zullen de sponsors dan 

informeren over ons bezoek aan hun kind(eren) en de foto’s 

toesturen. 

 

Promotie van Kids2School 

• Mond-op-mond reclame door onze sponsors en donateurs blijft ook in 2022 het belangrijkste 

instrument voor Kids2School voor het werven van nieuwe sponsors en donateurs. 

• In het voorjaar van 2022 staat er weer een benefietconcert gepland, georganiseerd en verzorgd 

door Roger en Riny Coenen. Tijdens dit concert zal het verhaal van Kids2School verteld worden 

voor het werven van nieuwe sponsors en donateurs. 

• Onze Facebookpagina zullen we waar mogelijk ook in 2022 inzetten voor het delen van nieuws 

vanuit de stichting, en voor het werven van sponsors en donateurs. 

• Ook Buba zal vanuit Gambia de stichting onder de aandacht brengen bij toeristen, zodra het voor 

hem weer mogelijk is om zijn werk als gids weer op te pakken. 

Uiteraard voeren wij alle activiteiten tegen zo minimaal mogelijke kosten uit, zodat wij onze 

inkomsten zoveel mogelijk kunnen inzetten voor het naar school laten gaan van kinderen in Gambia.  

Graag willen wij benadrukken dat mogelijke reizen naar Gambia persoonlijk gefinancierd worden 

door de vertegenwoordigers van Kids2School en niet vanuit de financiële middelen van de stichting. 
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Vrienden van Kids2School 

 

 

 

 
 
Grafisch Ontwerpburo Emilio Perez 
 
 

 

 
 
Ranpak BV 
 

 
 
Hello Sunshine 
 
 

 
 
Restaurant Ciao Mimi 
 
 
 

 

 
 
QS Graphics 
 
 

 

 
 
 
 
Drukkerij Pietermans 
 

 
 
 
METIS Notarissen 
 

 
 
Kinderbeurs Cadier en Keer 

https://www.facebook.com/ontwerpburoemilioperez/?fref=ts
http://www.ranpakeurope.com/en/
http://www.hellosunshine.nl/
https://www.ciao-mimi.nl/
http://www.qs.nl/
http://www.drukkerijpietermans.be/start/
http://www.metisnotarissen.nl/
https://www.facebook.com/KinderbeursCadierenKeer/


Stichting Kids2School

Dillegaard 92, 6417 HJ Heerlen

Tel: +31 (0)6 4885 2998

Mail: info@kids2school.nl

                  www.facebook.com/kids2school

www.kids2school.nl
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