Beleidsplan Kinderen van Lamin Village
Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode augustus 2021 – augustus 2025.
Visie en missie
Wij zijn van mening dat elk kind recht heeft op goed onderwijs en gezondheidszorg.
Stichting Kinderen van Lamin steunt kansarme kinderen in Lamin Village (en omgeving) in Gambia, in
de vorm van tijdelijke financiële ondersteuning, huisvesting en advies voor onderwijs, landbouw en
gezondheidszorg. Wij zijn van mening dat de plaatselijke bevolking uiteindelijk zelf de
verantwoording moet nemen voor de projecten zodat de plaatselijke bevolking na verloop van tijd
zelfstandig verder kan en onze hulp overbodig wordt, waardoor wij nieuwe projecten op kunnen
pakken.
Kinderen en/of gezinnen steunen
Wij steunen kinderen en/of gezinnen die in Lamin Village wonen en die niet in staat zijn zelf in hun
primaire levensbehoeften te voorzien.
Ambities
Wij kunnen met dankbaarheid vaststellen dat door de Stichting Kinderen van Lamin een aantal
prachtige projecten zijn gerealiseerd, waarbij wij er vanaf dag één naar gestreefd hebben de
projecten zodanig op te zetten dat het geheel onafhankelijk kan worden voortgezet door de
plaatselijke bevolking. Wij zijn er van overtuigd dat de tijd daar rijp voor is.
Tot eind 2021 zijn wij nog druk bezig om ons tuinbouwproject, universiteitsproject en een
toiletgebouw te (laten) realiseren. Hierna gaan we door met het ondersteunen van de bestaande
projecten maar start onze stichting geen nieuwe projecten meer omdat wij vanwege
gezondheidsredenen een stapje terug gaan doen. .
Beleid van de komende jaren
Na de uitvoering van de grote nieuwbouwprojecten zal de komende 3 jaar vooral aandacht worden
besteed aan het onderhouden en verbeteren van de bestaande scholen, tandartskliniek en tuinen in
Lamin. Tevens zal hierbij de nadruk worden gelegd op het steeds zelfstandiger worden van de ze
organisaties.
Belangrijkste speerpunten:
1. Sponsering schoolgeld voor de allerarmsten.
2. Op alle schooldagen het bereiden van een voedzame maaltijd voor de kinderen van de kleuter en
basisschool.
Langetermijndoelstelling
De doelstelling voor de lange termijn is dat de stichting zich volledig terug zal trekken en de
Gambiaanse bevolking zelf de exploitatie van de scholen volledig over zal nemen.

