
STICHTING   HAPPY GUNJUR

Beleidsplan 2015-2019

Verslag van activiteiten 2018

Voor onderwijs aan kansarme kinderen in
Gunjur  - The Gambia -   West Afrika

0



Inhoud:

1-Algemene gegevens

2-Introductie

3-Doelstelling

4-Visie en Missie

5-Het bestuur

6-Vrijwilligers

7-Partners in Gambia

8-Resultaten 2018 in Nederland

9-Resultaten 2018 in Gambia

10- Financieel verslag 2018

 

1. ALGEMENE GEGEVENS
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Naam en adres van de organisatie: Stichting Happy Gunjur
Hazelaarstraat 18
4131 AB Vianen (ut)
0347 374908

Jaar van oprichting / stichtingsdatum 8 september 2004

Kamer van Koophandel 30198574

Certificate of incorporation Gambia 1695/2004  

ANBI   RSIN nr 8136.55.092

Website www.happygunjur.nl

e-mail happygunjur@gmail.com

Gegevens Contactpersonen Andries en Tineke v.d. 
Meer

0347374908 
0654217640
0642064103

Bank  RABO VIANEN NL 55 RABO 0130247464

Trust Bank Ltd.Gambia 108-102685-02

Partnerorganisatie Gambia Trust Agency for Rural 
Development ( TARUD)
Gunjur (Kombo South)
Mr. Sandang Bojang
00220 3997169

2.Introductie
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Stichting Happy Gunjur is een kleine organisatie van vrijwilligers, 
gevestigd in Vianen en bestaat officieel sinds 2004. Ze is destijds 
opgericht om op lokaal niveau in het dorp  Gunjur- The Gambia 
iets te doen aan ontwikkelingssamenwerking.
Vanaf 2004 werkt de Stichting samen met een vaste partner in 
Gambia, TARUD en nog een aantal andere lokale onderwijs 
instellingen.

3.Algemene doelen 

Stichting Happy Gunjur heeft als voornaamste doel om in het 
Gambiaanse dorp Gunjur kinderen van jonge leeftijd, die wegens 
geldgebrek van de ouders  niet naar school kunnen, onderwijs te
laten volgen.
Tot 2020 sluiten de doelen en het beleid aan bij de
Gobal Millennium Goals.
Daarnaast steunt de Stichting ook nog andere onderwijsinstellingen 
en initiatieven die de sociale cohesie in het dorp verbeteren zoals 
het bevorderen van sport en spel, muziek en bijdragen aan de 
gezondheidszorg

4.Visie en missie

De visie van de Stichting is gebaseerd op solidariteit met de mensen
in ontwikkelingslanden en op de internationale erkende verdragen 
voor mensenrechten.
De Stichting wil een steentje bijdragen om de 
levensomstandigheden van de plattelandsbevolking van Gunjur te 
verbeteren door hen te ondersteunen in het ontwikkelen van kennis,
vaardigheden en competenties om zo hun eigen bestaanszekerheid 
te kunnen realiseren. 
In samenspraak met een aantal partners in Gunjur zijn we tot de 
conclusie gekomen dat onderwijs de sleutel is tot duurzame 
ontwikkeling, armoedebestrijding en vrede.
De Stichting ziet het daarom als haar missie om Tarud en andere 
instellingen te ondersteunen om toegankelijk onderwijs voor de 
gekozen doelgroep te realiseren. Onderwijs dat past in de 
ontwikkelingsbehoefte van de bevolking .
In de samenwerking met genoemde partners gaan we uit van 
gelijkwaardigheid, vriendschap en vertrouwen. Elkaar kennen, in 
elkaars land geweest zijn en elkaars gastvrijheid en vriendschap 
ervaren hebben zijn de belangrijkste onderdelen van de 
samenwerking tussen de Stichting en Gambiaanse partners.

5.Het bestuur

Het bestuur bestaat per 2016  uit 4 leden.
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Andries van der Meer
Tineke van der Meer Mutgeert 
Wil Geraerts 
Coby de Groot

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en voeren naast hun 
bestuurszaken ook vrijwilligerstaken uit. Naast de bestuursleden zijn
er nog een aantal vrijwilligers betrokken bij de Stichting.

6.Vrijwilligers
De volgende taken worden vervuld door vrijwilligers en 
bestuursleden

Voorlichting /  fondsenwerving, bemensen van informatie 
verkoopstand, geven van presentaties, ondersteuning bij 
elektronische communicatie, maken van PR materiaal, Sorteren en 
inpakken hulpgoederen

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen voor hun 
werkzaamheden geen beloning en of vergoedingen.
Kosten van reizen naar en van Gambia zijn voor eigen rekening.

7.Partners in Gambia

 TARUD was established as an indigenous, not for profit, non-
governmental organization in 1996. It was originally registered as Forbes 
Trust The Gambia, and subsequently transformed itself into its current 
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form by 1998. The organization has since been actively pursuing its 
mandate by undertaking development programs in partnership with the 
people of Kombo North, South and Central. TARUD enjoys a long standing 
fruitful relationship with development partners within and abroad, and in 
particular the Marlborough Brandt Group (MBG) of UK and Happy Gunjur 
Foundation  of the Netherlands.

Its relationship with the latter was structured in the form of a link between
the communities of Gunjur Kombo South) and Marlborough in UK. Through 
this relationship over the years, the NGO had a steady flow of assistance, 
which enabled it to respond effectively to its stakeholders.

TARUD had development and implemented its first Strategic Plan covering
the period 1999 to 2002, and has since then been operating on an annual 
plan basis pending the finalization of this successor strategic plan. The 
implementation experience and the results obtained from the preceding 
strategic planning phase were encouraging and challenging. This strategic
plan (2005 to 2009) seeks to build on the gains and momentum created 
by the previous one, and will strategically accommodate the 
unaccomplished tasks of the predecessor plan albeit with necessary 
amendments.
MANDATE
To work with and through the communities of Kombo South, North and 
Central in other to improve and enhance their quality of life, by supporting
community based projects through alliance building, fostering 
collaboration, awareness creation, empowerment and the promotion of 
gender sensitivity among the target beneficiaries. 
MISSION
A local based NGO aimed at creating an enabling environment that will 
permit them to participate in designing and fulfilling their development 
aspirations.
VISION
To be a dynamic local NGO with well-motivated staff, operating in middle 
income community, and a highly conscious, gender sensitive society, this 
ensures sustainable, responsive and timely impact.
STRENGTHS
TARUD is efficient in fund utilization and community resource 
management, with committed and supportive communities. The 
organization has good internal policies and management systems in place.
TARUD has a concerned and innovative Board of Trustees and with a 
sound complement of professional staff and a strong partnership with 
Marlborough Brandt Group, (MBG), UK and the Happy Gunjur Foundation 
the Netherlands.
Naast  Tarud  en de Tarud Pre school heeft de Stichting samenwerking 
met  de Gunjur Community Pre school, Gunjur Upper Basic school, FC 
happy Gunjur, Drama group en het lokale ziekenhuis.

8.Resultaten 2018  in Nederland

Contacten met organisaties voor ontwikkelingssamenwerking zoals 
Cos, Partin, voor inhoudelijke en financiële ondersteuning 
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Verzending hulpgoederen  naar Gambia.
Het afgelopen jaar hebben wij weer veel  spullen ontvangen , 
kleding, schoenen, medische en huishoudelijke artikelen, etc etc.

Dank aan alle gulle gevers, ook dank aan de trouwe inpakkers, Mia, 
Rian, Wil en Tineke. 
Ze hebben maar liefst 150 bananendozen ingepakt. Vervolgens ging
het naar de opslag bij Van de Scheur Logistiek Vianen en een deel 
bij Fam de Jong Lexmond.

In januari  zijn er een groot aantal dozen in Gunjur aangekomen, 
Tineke  en Wil hebben zorg gedragen voor de distributie en verkoop.

De mannen van de CFC fietsclub hebben ook in 2018 weer voor een 
leuke bijdrage gezorgd. 

Publiciteit, voorlichting en fondsenwerving.
In juni is er weer een nieuwsbrief de deur uit gegaan. 
Resultaat een aantal extra donaties waaronder die van het 
Panterhuis voor 2 nieuwe daken van de katholieke school in Gunjur

9.Resultaten 2018 in Gambia

 Verkopen van tweedehands kleding etc. vanuit de shop in Gunjur
opbrengst is voor transportkosten en doelen in het dorp.

Distributie van hulpgoederen aan bevolking, scholen en de lokale 
kliniek in Gunjur.

Financieren van de voedselvoorziening  van de Tarud Pre school.
Iedere schooldag ontvangen de 216 leerlingen een warme maaltijd.

 Schoolgeld voor de 108 sponsor leerlingen.

Bijdrage voor onderhoud schoolgebouwen en administratie van de 
Tarud school en organisatie.

Sponsoring van de lokale voetbalclub FC-Happy Gunjur.
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