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Stichting Kinderen van Lamin Village
Raadhuisstraat 193
2406 AC  Alphen a/d Rijn

Alphen a/d Rijn, 27 juni 2019  

Algemeen

Doel stichting

De stichting heeft ten doel:

a. het verlenen van steun aan kansarme en behoeftige kinderen en hun families in Lamin Village
(Gambia), in de vorm van tijdelijke financiële ondersteuning aan hulpbehoevende gezinnen, met name
voor wat betreft onderwijs en gezondheidszorg;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de heer G. Bruijnes (voorzitter), de heer C. Havenaar (secretaris),
mevrouw I.A. Bruijnes-Dekker (penningmeester), mevrouw E.M. Havenaar-Kloosterman en de heer E.
van Vliet. Het bestuur is onbezoldigd.
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JAARVERSLAG Kinderen van Lamin 2018. 

 

1. Algemeen : 

 

Er komt steeds meer duidelijkheid over onze doelstelling :” De kinderen van Lamin 

Village een menswaardig voortbestaan te geven” 

Scholing, gezondheid en voeding zijn de belangrijkste instrumenten om dit te 

bereiken. 

Ook in 2018 hebben wij dit uitgangspunt ook steeds voor ogen gehouden. 

Zo langzamerhand kunnen wij concluderen dat wij redelijk op weg zijn deze 

uitgangspunten te bereiken. 

 

2. Community of Lamin. 

 

Na het wegvallen van zowel de Alikalo ( burgemeester) en de Paramount chief 

ontstond er geleidelijk aan een nieuwe overlegstructuur. 

De VDC deed zijn intrede , een vertegenwoordigingsorgaan van de inwoners van 

Lamin. Op juridische wijze verankert, heeft de VDC een belangrijke stem in hetgeen 

er in Lamin gebeurd. Men heeft naar zeggen ook een eigen budget om dorpszaken 

uit te voeren. 

 Wij hebben een paar oude zaken aangedragen , die nog altijd niet waren uitgevoerd, 

zoals : de vuilnisbelt, de weg naar het ziekenhuis en zaken rondom de tuin. 

Op dit moment lijkt het erop dat de VDC deze zaken gaat aanpakken. 

 

Wij hebben de VDC voorgesteld om gezamenlijk een nieuw tuinproject aan te 

pakken. Omdat onze budgetten ook niet eindeloos zijn, hebben wij absoluut de inzet 

van de plaatselijke bevolking nodig. Wij wachten af of de VDC met praktische 

initiatieven komt. 

 

3. Community Tuin. 

 

Met ongeveer 140 vrouwen uit het dorp hebben wij een tuinproject opgezet. 

Dit project loopt goed en mede door de druk van de VDC dragen de dames ook de 

met hen afgesproken huur af. 

 

Doordat onze stichting werd uitgekozen door twee dames, die de Amsterdam-

Gambia rally gereden  hebben, als sponsorproject kunnen wij  nieuwe dingen 

aanpakken. De bedoeling is dat wij met de gesponseerde gelden een nieuw 

tuinproject gaan starten.  



 

 

 

4. Babylon school. 

 

De mooiste school in Gambia wordt hij genoemd. De nieuwe Babylon school met 3 

verdiepingen is het hoogste gebouw in de omgeving. 

Ooit zullen er 2500 leerlingen les krijgen in ochtend en middag shift. 

Dit jaar zullen de eerste leerlingen onze secondairy school bezoeken, waar heel 

bekwame leraren zullen proberen hun klaar te maken voor de toekomst van Gambia 

  

Directeur Essa leidt de school samen met zijn onderdirecteuren op professionele 

wijze en de landelijke resultaten zijn ook heel goed te noemen. 

Lang hebben wij aangedrongen op hygiëne, het ziet er naar uit dat deze boodschap 

eindelijk is overgekomen.  

Een zeer positieve verandering is, dat er nog maar één poort is met een strenge 

conciërge, die ongewenste bezoekers niet toelaat tot de school. 

De school heeft naast alle lokalen, een prachtige bibliotheek die is ingericht door 

onze stagiaires en een computerlokaal, waar binnenkort de computers geplaatst 

worden. 

Ook is er een community ruimte, waar de mensen van het dorp op een waardige 

manier kunnen vergaderen. 

 

Onze dank gaat uit naar MRC Holland zonder wiens financiële ondersteuning dit 

gebouw nooit gebouwd had kunnen worden. 

 

Onze aannemer, Omar Jarju ( Papa), heeft een prachtige school neergezet. 

Begonnen met het eerste project met hulp van onze voorzitter is het bedrijf van 

Omar nu uitgegroeid tot een volwaardige aannemer met 250 man personeel. 

 

Het sponsoren van leerlingen blijft voor ons een belangrijke prioriteit, er zijn nog 

steeds heel veel families, die de geringe schoolbijdrage niet kunnen betalen. 

Financiële ondersteuning blijft noodzakelijk, soms blijken dit heel intelligente 

kinderen te zijn, die absoluut verder moeten studeren.  

 

In samenwerking met onze stagiaires zijn wij al enkele jaren bezig om de tanden van 

de kinderen beter te onderhouden ( poets project ), dit jaar is bij ons ziekenhuis een 

volledige tandartsenpraktijk ingericht, zodat ook de gebitten echt gecontroleerd 

konden worden.   

Kortom er gebeurt veel op de school en de tijd zal niet ver zijn, dat de school volledig 

financieel onafhankelijk kan zijn. 



 

5. Lamin Health Centre. 

Het ziekenhuis heeft een heel druk jaar achter de rug. Onder leiding van onze 

directrice Annemieke de Koning is met name door de artsen en het verplegend 

personeel heel hard gewerkt.  

Inmiddels heeft de kliniek een goede naam opgebouwd in de regio, hoewel alleen 

eenvoudige ingrepen en behandelingen zelf gedaan kunnen worden. 

Moeilijke gevallen moeten worden doorgestuurd naar het generale  ziekenhuis in 

Banjul. 

Toch worden er met weinig middelen veel patiënten genezen. 

Malaria en brandwonden zijn kwalen die veelvuldig voorkomen. 

 

De clinique was origineel opgezet om vrouwen in de omgeving te assisteren met de 

bevalling, dit is niet goed van de grond gekomen, omdat men liever liep naar de 

staats clinique met gratis hulp dan een klein bedrag te betalen in onze clinique. 

Wel bieden wij inmiddels alle soorten eerste hulp op een uitgebreide manier, 

doctoren uit het Westen van Europa hebben geholpen om deze hulp op een 

professionele manier te laten uitvoeren. 

 

Het wordt wel steeds moeilijker om doctoren te vinden die dit werk gedurende een 

bepaalde periode willen doen. Toch lukt steeds om alles bemand of bevrouwd te 

krijgen. 

 

Onderhoud van een gebouw is in Gambia een hot item. Langdurige regen , hoge 

temperaturen en veel zon tast het gebouw jaarlijks aan. 

Jammer genoeg begaven de batterijen van onze zonnecollectoren het. 

Het is nu stroom van het net of de eigen generator. Omdat dieselolie heel duur is, 

wordt deze weinig gebruikt. 

 

Dit jaar hebben wij een volledige tand clinique ingericht. Twee volledige 

behandelkamers met professionele apparatuur staan klaar om de slechtte gebitten te 

repareren. 

Vrijwilligers uit Nederland hebben ongeveer de helft van de schoolkinderen gecheckt 

en daar waar nodig gerepareerd. 

In 2019 wordt dit nog een keer gedaan. 

 

Ten slotte hopen wij dat het ziekenhuis ook binnen enkele jaren zelfstandig kan 

bestaan. 

Wij zullen niet eeuwig kunnen sponsoren en uiteindelijk moet de community het 

ziekenhuis zelf  kunnen managen.  

 



6. Bouw hoge school

In samenwerking met MRC Holland en het episcopaat in Gambia bouwen wij op het 

terrein van de nabijgelegen St. Peter’s school een nieuwe hoge school. 

De bouw gebeurd met een architectonisch ontworpen plan en fase 1 hopen wij in 

2019 af te ronden. De eerste twee gebouwen zijn dan klaar en de eerste studenten 

zullen dan college kunnen krijgen in hoofdzakelijk technische vakken. 

De staf wordt bemand door mensen van het episcopaat, die ook voor de lectoren en 

het studiemateriaal zullen zorgen. 

Wij hopen dat uiteindelijk deze opleiding ervoor zal zorgen dat er nieuwe generatie 

goed opgeleide mensen zullen komen, die Gambia verder kunnen ontwikkelen. 

Alphen aan den Rijn, 27 juni 2019 

Voorzitter Secretaris, 

G. Bruijnes C. Havenaar



Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

 

Balans per 31 december 2018 

ACTIVA

31-12-2018 31-12-2017
€ € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 1 36.333 61.507

Totaal 36.333 61.507

PASSIVA

Stichtingvermogen 3.658 14.332

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

2 
32.675 47.175

Totaal 36.333 61.507
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Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

 

Staat van baten en lasten over 2018 

2018 2017
€ € € €

Donaties 3 356.096 868.842
Lasten 4 -365.865 -860.288

 -9.769 8.554

Beheerkosten 905 1.147

Saldo -10.674 7.407

8 Samenstellingsverklaring afgegeven



Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Kinderen van Lamin Village is feitelijk en statutair gevestigd op Raadhuisstraat 193, 2406 AC
te Alphen a/d Rijn en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 56349351.

Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon 
De activiteiten van Stichting Kinderen van Lamin Village, statutair gevestigd te Alphen a/d Rijn,
bestaan voornamelijk uit het verlenen van steun aan kansarme families in Lamin Village (Gambia), in
de vorm van tijdelijke financiële ondersteuning.

Informatieverschaffing over schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor
de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de
nominale waarde.

Grondslagen 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden
bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Het totaal van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de donaties en alle aan het
verslagjaar toe te rekenen uitgaven. De uitgaven worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen. Het netto resultaat wordt verantwoord in het jaar waarin deze is
gerealiseerd.

9



Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

 

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Activa 

Vlottende activa

1  Liquide middelen
31-12-2018 31-12-2017

€ €
ABN AMRO Bank N.V. 36.333 61.507

Passiva 

Stichtingvermogen

Stichtingvermogen
2018 2017

€ €
Stand per 1 januari 14.332 6.925
Saldo boekjaar -3.674 7.407

Stand per 31 december 10.658 14.332

Kortlopende schulden

2  Overige schulden en overlopende passiva
31-12-2018 31-12-2017

€ €
Nog te betalen projectkosten 32.500 47.000
Accountantskosten 175 175

32.675 47.175
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Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

 

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

3  Donaties
2018 2017

€ €
Dontaties Stichting MRC Holland 314.000 793.795
Dontaties particulieren 42.096 75.047

356.096 868.842

4  Lasten
Projectkosten 365.865 860.288

Projectkosten
Projectkosten ten behoeve van scholen 314.641 786.183
Projectkosten ten behoeve van klinieken 25.889 39.721
Projectkosten ten behoeve tuinbouw 3.000 22.000
Diversen 22.335 12.384

365.865 860.288

Alphen a/d Rijn, 27 juni 2019

Ondertekening bestuur: 

G. Bruijnes
voorzitter

C. Havenaar
secretaris

I.A. Bruijnes-Dekker
penningmeester

E.M. Havenaar-Kloosterman

 

E. van Vliet
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