
Overzicht Gesteunde projecten 

2015 2016 2017 2018 
Elektricien geholpen aan materieel zodat 
hij voor zich zelf kan gaan beginnen. 

Healtcentrum in Latrya. Healtcentrum in Latrya Tanka Tanka het psychiatrisch ziekenhuis 
voorzien van spullen en medicijnen. 

Healtcentrum in Latrya. Future For young People. School in Latrya. Healtcentrum in Latrya 
Triple C skilcentrum . Triple C skilcentrum. Future For young People. School in Latrya 
Naaiatelier in Bakoteh. Mari kraam kliniekje in Brufut. Triple C skilcentrum. Future For young People 
Future For young People. Fatou kraamkliniek en weeshuis. Mari kraam kliniekje in Brufut. Triple C skilcentrum 
Mari kraam kliniekje in Brufut. Verschillende tuinprojecten voorzien 

van zaden. 

Fatou kraamkliniek en weeshuis. Mari kraam kliniekje in Brufut. 

Timmerman geholpen met gereedschap. Salon gebouwd voor Amanita. Mouhdina PA Jatta voorzien van medische 
spullen voor zijn praktijk op zijn eigen 
compound. 

Fatou kraamkliniek en weeshuis. 

Verschillend voetbalteams voorzien 
van tenues. 

Oogkliniek in Brufut voorzien van brillen. Tanka Tanka het psychiatrisch ziekenhuis 
voorzien van spullen en medicijnen. 

Mouhdina PA Jatta voorzien van medische 
spullen voor zijn praktijk op zijn eigen 
compound. 

Catering bedrijfje voorzien van materieel. School in Latrya voorzien van boeken 
voor de bibliotheek. 

Vissers voorzien van werkkleding. Kleding winkeltje opgezet. 

Brufut healtcentrum voorzien van medische 
spullen. 

Mouhdina PA Jatta voorzien van medische 
spullen voor zijn praktijk op zijn eigen 
compound. 

Awa geholpen met haar winkeltje. De heren van Return voorzien van 
veiligheidsschoenen. 

Dorp Bulbuck opzetten van 1e hulppost. Diepvries voor Caddy’s soepverkoop. Rolstoelen voor 2 gehandicapte jongens. Sylamon geholpen aan spullen voor 
zijn restaurantje. 

Fatou kraamkliniek en weeshuis. Return voorzien van gereedschap. Ami power solar gekocht voor compound. Ousman, die jongeren een vak leert 
meubelmaker/timmerman we hebben ze 
voorzien van werkkleding. 

Internet cafe in Serakunda.   Kooktoestellen gekocht en zakken met 
pindabriketten gezonder en veiliger 
koken project. 

Taffa hebben we de benodigde 
naaiatelier spullen kunnen geven. 

    vrouwen project in Latrya voor zien 
van naaimachine. 

Ousman met zijn kippenfarm, 
ondersteunen door afnemers te zoeken 
sponsors kopen eieren voor gezinnen. 

    Healtcenter Jappineh, voor zien 
van medische spullen. 

Schoenendozen gevuld gekregen van de 
vormselgroep kinderen uit Nistelrode, 
voor kinderen in Gambia. 

    Matarr Jatta Sikkel patiënt voorzien van 
naai atelier spullen. 

Tweeling voorzien van kleding, 
door nederlandse tweeling 

    Winkel van Gambia child, winkel voor 
gehandicapten voorzien van spullen. 

Sponsor gevonden voor gezin die regelmatig 
spullen verstuurd om dit gezin te helpen 

    Taffa, een kleermaker we hebben hem 
van veel spullen kunnen voorzien. 

In Sankandi naaiatelier/skilcentrum voorzien 
van spullen 

    Kleding winkeltje opgezet.   
    Voor Nday een bed gekocht zodat ze 

niet meer op de grond hoeft te liggen. 
  

 



2019 2020 2021 2022 
Winkeltje Tanji voorzien van 
spullen 

Winkeltje Tanji voorzien van spullen   

Winkeltje Farato voorzien van spullen Winkeltje Farato voorzien van spullen   
Diverse kraamklinieken en 
healtcenters voorzien van spullen  

Schoolreisje georganiseerd  
  

Diverse voetbalteams voorzien van 
kleding 

Diverse kraamklinieken en 
healtcenters voorzien van spullen, 
verbandmiddelen en overgebleven 
spullen uit kraampakketten.  

  

Triple C voorzien van 2 naaimachines Triple C: er is nu in het skillcenter 
ook een klas uiterlijke verzorging. 
Hier de nodige spullen naar toe 
gestuurd.  

  

Taffa voorzien van 1 naaimachine Microkrediet verstrekt voor een 
beginnende ondernemer  

  

Fatou kraamkliniek en weeshuis 
voorzien van de benodigde spullen 

Ousman met zijn kippenfarm, 
ondersteunen door afnemers te 
zoeken. 

  

Ousman met zijn kippenfarm, 
ondersteunen door afnemers te 
zoeken sponsors kopen eieren 
voor gezinnen. 

Dozen voor gezinnen, uitgebreid 
meerder sponsoren gevonden die de 
aller armste willen voorzien van een 
doos gevuld met 1e levensbehoeftes.  

  

Verschillende tuinprojecten voorzien 
van zaden. 

Dumbutu skillcenter kunnen 
voorzien van spullen 

  

Dozen voor gezinnen, uitgebreid 
meerder sponsoren gevonden die de 
aller armste willen voorzien van een 
doos gevuld met 1e levensbehoeftes.  

Tuin vrouwen project Latrya 
voorzien van zaden en tuin 
gereedschap 

  

Dumbutu skillcenter kunnen voorzien 
van spullen 

Speeltuin Kartong voorbereiding tot 
realisering 

  

Borehole Latrya laten maken voor 
een tuin project waardoor 30 vrouwen 
eten hebben en wat kunnen verkopen 
zodat hun kinderen naar school gaan.  

Awa groente vrouwtje geholpen   

Voorbereiding voor schoolreisje 
gepland in 2020 

Skillcenter Jara inclusief borehole in 

Jarra voorbereiding tot realisering 
  

Caring4mobility C4M The Gambia, 

krukken kunnen geven voor hun 

stichting 

Youth Support Gambia 62 sponsor 

kinderen die we momenteel helpen om 

naar school te gaan 

  

Landing voorzien van gereedschap en 

reclame gemaakt op verschillende 

manieren  

   

Awa groente vrouwtje geholpen     

 


