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Stichting Kinderen van Lamin Village 
Koperweg 23
2401 LH  Alphen a/d Rijn

Alphen a/d Rijn, 26 juni 2017 

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), E.M. Havenaar-Kloosterman en E.J. van Vliet.
Het bestuur is onbezoldigd.
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Jaarverslag “Kinderen van Lamin “ 2016 

Algemeen 

In 2016 bezochten wij Gambia diverse keren. Na het “zikavirus” debacle kwam het toerisme weer 
langzaam op gang. Gambia blijft een arm land waar de plaatselijke bevolking sommige delen van het 
jaar moeilijk aan voldoende eten kan komen. 

De politieke situatie is nerveus gezien de presidentsverkiezingen die aanstaande zijn. Soms zijn er 
demonstraties, maar over het algemeen verlopen die vreedzaam. 

De behoefte aan scholen blijft nog steeds groot. Wij zien nog teveel kinderen op straat. Er zijn 
gelukkig veel particuliere initiatieven op gang gekomen om meerdere scholen te bouwen. 
Wij dragen daar ook letterlijk ons steentje aan bij, in Mandinary begeleiden wij de bouw van een heel 
nieuw complex, in Kombo Kerawan bouwen en vernieuwen wij een totale school en ook onze eigen 
Babylon school gaat uitbreiden 

Ook de gezondheidzorg vraagt onze voortdurende aandacht. Het ziekenhuis werkt redelijk 
kostendekkend, maar het kan naar onze mening beter. 
Door de bouw van 4 nieuwe satellieten in de omgeving hopen wij nog meer mensen van medische 
zorg te kunnen voorzien. 

Ons volkstuinencomplex begint redelijk op gang te komen, hoewel het moeilijk blijft om de huur 
volgens afspraak binnen te krijgen. 

Het overleg met de plaatselijke autoriteiten verloopt over het algemeen goed. Met de ambtenaren, 
die direct onder een ministerie vallen, is  het soms heel moeilijk en tijdrovend om onze wensen 
ingewilligd te krijgen. 

Het transport van onze vaak geschonken hulpgoederen verloopt meestal zonder problemen. 
Ziekenhuisbenodigdheden, medicijnen, schoolmiddelen, meubilair en zelfs auto’s bereiken 
uiteindelijk allemaal hun bestemming. 

Babylonschool 

Hiermee begon alles en inmiddels zes jaar later zullen de eerste kinderen de primary school 
afronden. Mede omdat het niveau van onze leerkrachten hoog is, zullen de meeste kinderen slagen. 
Gelukkig kunnen ook kinderen uit arme milieus, doordat wij een trouwe kring van sponsoren hebben, 
de school af maken. Namens deze kinderen zijn wij onze sponsoren enorm dankbaar. 

Dit jaar zijn wij begonnen met de bouw van een drie verdiepingen hoog nieuw schoolgebouw, deels 
ter vervanging van het oude, maar grotendeels voor de nieuwe secundary school. Hier kunnen onze 
kinderen dus verder leren. Ook komt er in deze school een community centrum, waar de plaatselijke 
mensen op een fatsoenlijke manier bij elkaar kunnen komen en vergaderen. 
De leiding van de school doet uitstekend werk, met behulp van onze stagiaires worden er schema’s 



gemaakt en worden bijv. de leerkrachten van de nursery school geleerd om spelenderwijs de 
kinderen wat te leren. 
Ook de secundary school zal volgend seizoen starten, wij zullen niet direct alle lokalen vol plannen, 
maar de overgang geleidelijk laten verlopen, zodat wij jaarlijks een aantal nieuwe leerkrachten 
kunnen inwerken. 

Kortom de school draait goed, er is reserve opgebouwd om de nieuwe school te starten en de eigen 
bijdrage komt bijna geheel binnen, mede door de inspanningen van onze stagiaires. Wij als stichting 
bouwen onze bijdrage geleidelijk af en hopen dat wij over enkele jaren alleen de sponsoring van de 
echt arme kinderen behoeven te doen. 

Lamin Health Centre  

Hoewel de leiding hier ook uitstekend werk verricht zijn de patiënten aantallen, die onze kliniek 
bezoeken te laag. Wij kunnen niet achter de reden komen, waarom dit gebeurt. 
Is de prijs te hoog, zijn de dokters niet goed of zijn er andere redenen ? Wij weten het nog niet. 
Wij hopen er met behulp van Nederlandse doctoren, die in 2017 in Gambia gaan werken, achter te 
komen. 

De kliniek is opgezet als bevallingscentrum, hoewel wij de bevallingen gratis uitvoeren zijn de 
aantallen in de kliniek geboren kinderen laag. Naar de reden zoeken wij, misschien kan een stagiaire 
antropologie ons helpen.  

Omdat wij erachter zijn gekomen, dat medische hulp in de directe omgeving soms volledig ontbreekt, 
hebben wij met behulp van “Wilde Ganzen” 4 satellieten gebouwd . ( 20 km rondom Lamin). Wij 
doen dit in : Busumbala, Sinshu, Daranka en Ebo Town.  Vooral in Ebo Town is medische hulp heel 
urgent. De community is zo arm, dat wij zelf een stuk grond moesten kopen om de kliniek te bouwen. 
Ebo town ligt in het afwateringsgebied van de hoger gelegen delen en is eigenlijk een moeras. 
Er komt nog veel malaria voor , waardoor vorig jaar 70 kinderen overleden. 
In 2017 gaan er Hollandse doctoren naar Gambia om de satellieten te bemannen. Ook zal er 
geprobeerd worden om het niveau van de zorg in het ziekhuis zelf te verbeteren.  

Er zijn plannen om de kliniek uit te breiden met een röntgenkamer en een gipskamer. Ook 
onderzoeken wij de mogelijkheid om in de toekomst kleinere operaties uit te voeren. 
Verder is er in Gambia constant behoefte aan tandkundige hulp, maar de Gambianen zijn arm en dus 
is er veel subsidie nodig. 
Een oogarts zou hier ook uitstekend werk kunnen verrichten, omdat met name staar een veel 
voorkomende kwaal is. 

Onze directrice, Annemieke de Koning, is inmiddels goed ingeburgerd in Gambia. Zij heeft een wijd 
vertakt netwerk opgebouwd en is goed bekend. Wij zijn haar dankbaar, dat zij elk jaar weer onze 
stagiaires uit Nederland begeleidt. Zowel in het ziekenhuis als ook op de scholen doen onze stagiaires 
goed werk.  
De kamers die gebouwd zijn boven het ziekenhuis voldoen uitstekend. Twee Gambiaanse dames 
koken en houden alles schoon, maar omdat alles toch wel “Gambiaans” gebouwd is, vergt het 
gebouw toch regelmatig onderhoud. 



Ook de zonnecollectoren werken, hoewel er regelmatig omgeschakeld moet worden op het 
stroomnet. Voor echte noodgevallen hebben wij onze generator, zodat het ziekenhuis ’s nachts altijd 
een baken van licht is. 

Lamin horticultural centre 

Meer dan 100 dames maken gebruik van onze 4 hectare ommuurde terrein. De watervoorziening is 
perfect geregeld en de eerste producten zijn geoogst. 
Tijdens de regentijd ( juli, augustus en september) is onze tuin nagenoeg verlaten, omdat men dan 
druk bezig is met de rijstoogst. 
De dames zijn heel tevreden met deze tuin en willen eigenlijk alleen maar uitbreiden, maar dat kost 
weer veel geld dus dat zit er op dit moment niet in. 
Potentie is er genoeg, omdat er nog bijna 8 hectare braak ligt. 

Iedere gebruikster van een stukje grond draagt maandelijks een klein bedrag af voor een driedelig 
doel : dekking kosten Babylon school, dekking kosten Lamin Health Centre en reservering voor 
onderhoud. 
Langzamerhand groeit het besef dat dit noodzakelijk is. 

Wilde Ganzen 

In 2016 mochten wij ons derde project in Gambia met behulp van “Wilde Ganzen” starten : de bouw 
en inrichting van vier satellieten behorend bij ons ziekenhuis in Lamin. 
Wij zijn “Wilde Ganzen” heel dankbaar dat zij wederom een project met ons wilden doen. 
In Busumbala, Sinshu, Daranka en Ebo Town bouwen wij mini-ziekenhuizen, waarmee wij de 
plaatselijke bevolking van dienst hopen te zijn. 

Als Stichting “Kinderen van Lamin” zijn wij heel blij dat “Wilde Ganzen” ons de mogelijkheid biedt om 
dit te doen. Wij weten dat het noodzakelijk is om de bevolking ter plaatse te helpen, maar weten is 
één, uitvoeren kunnen wij alleen met behulp van anderen. 

Sponsoren 

Wij mogen ons verheugen in een aantal kleine, middelgrote en grote, maar vooral trouwe sponsoren, 
die ervoor zorgen dat onze stichting zijn werk in Gambia kan blijven doen.  
Ook diverse kerkgenootschappen dragen via speciale collectes bij aan onze projecten. 
Zoals uit het financiële verslag blijkt, is onze financiële situatie gezond.   

Het bestuur is dankbaar dat er zo veel mensen en organisaties zijn, die ons ondersteunen. 
Met hun hulp hopen wij ons werk nog een aantal jaren in Gambia te mogen doen, maar wij hopen 
dat uiteindelijk de Gambianen op eigen benen en zelfstandig onze projecten kunnen overnemen. 

Universiteit 

In 2017 hopen wij een begin te maken met de bouw van een technische faculteit op het terrein van 
St. Pieters, enkele kilometers verwijderd van de Babylon school en dus onze buurman.  
In samenwerking met MRC Holland, het episcopaat in Gambia en het bestuur van de St. Pieters 



School hebben wij in 2016 de voorbereidingen getroffen voor de bouw en organisatie van  dit nieuwe 
gebouw. De tekeningen zijn klaar en aannemers zullen gevraagd worden om een begroting te maken. 
Omdat het een uitdagend gebouw gaat worden, zijn de eisen  aan de aannemers hoog. 

Het Gambiaanse episcopaat is in samenwerking met hun zusterkerk in Ierland om professionele 
leerkrachten te leveren.  

Met inzet van velen zullen wij ook dit project tot een goed einde brengen en zo Gambia echt 
geschoolde werkkrachten leveren, die kunnen helpen om het land verder op te bouwen. 

Conclusie : 
Het  jaar 2016 was voor stichting “Kinderen van Lamin” een jaar waar wij met tevredenheid aan terug 
kunnen denken. Door de inzet van velen en enkelen in het bijzonder is er weer veel gebeurd, laten 
wij hopen dat uiteindelijk onze Gambiaanse Families een menswaardiger bestaan kunnen opbouwen 
in hun eigen land. 



Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

Balans per 31 december 2016 

ACTIVA

31-12-2016 31-12-2015
€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa - 273

Liquide middelen 1 57.100 51.875

Totaal 57.100 52.148

PASSIVA

Stichtingvermogen 2 
Stichtingkapitaal 6.925 1.973

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

3 
50.175 50.175

Totaal 57.100 52.148
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Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

Staat van baten en lasten over 2016 

2016 2015
€ € € €

Donaties 139.529 133.369
Lasten 4 -133.543 -144.457

5.986 -11.088

Beheerkosten 1.034 2.047

Saldo 4.952 -13.135
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Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Activiteiten
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.

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, 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.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
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.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeiing van de vorderingen.

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.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
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.
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Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Activa 

Vlottende activa

Vorderingen

1  Liquide middelen
31-12-2016 31-12-2015

€ €
ABN AMRO Bank N.V. 57.100 51.875

Passiva 

2  Stichtingvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stichting-
kapitaal

€
Stand per 1 januari 2016 1.973
Batig saldo 4.952

Stand per 31 december 2016 6.925

Kortlopende schulden

3  Overige schulden en overlopende passiva
31-12-2016 31-12-2015

€ €
Nog te betalen kosten tandheelkundig centrum 40.000 -
Nog te betalen projectkosten 10.000 50.000
Accountantskosten 175 175

50.175 50.175
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Stichting Kinderen van Lamin Village te Alphen a/d
Rijn

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

4  Lasten
2016 2015

€ €
133.543 144.457

85.310 23.523
24.484 82.377
4.000 38.387

19.749 170

133.543 144.457

Projectkosten

Projectkosten
Projectkosten ten behoeve van klinieken 
Projectkosten ten behoeve van scholen 
Projectkosten ten behoeve tuinbouw 
Diversen

Alphen a/d Rijn, 26 juni 2017

Ondertekening bestuur: 

G. Bruijnes
voorzitter

C. Havenaar
secretaris

I.A. Bruijnes-Dekker
penningmeester

E.M. Havenaar-Kloosterman

ref: WK/AvdV/155209 

E.J. van Vliet
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