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1. INLEIDING 

Dohantu is een nieuwe stichting opgericht op 14 mei 2015 en komt voort uit de projectgroep REAR 
van Windesheim. Stichting Dohantu maakt zich sterk voor een gerichte uitwisseling tussen Gambia 
en Nederland. Waartoe en op welke manier zij dit doet, is te lezen in dit eerste beleidsplan. Jaarlijks 
wordt het plan waar nodig aangepast waar. 
 

2. VISIE EN MISSIE 

Waar staan we voor? 

Dohantu betekent in Wolof1 ‘samen lopen’. Door samen op te lopen ontstaan ontmoetingen en 
kansen om te leren. Zij van ons en wij van hen. Elke dag leren wij opnieuw. 
 
Leren kan op verschillende manieren. Door kennis over te dragen, door op onderzoek uit te gaan 
maar ook door open gesprekken aan te gaan. Door niet vooringenomen naar mensen te luisteren en 
te kijken, hier en in Afrika, in Gambia. Onbevangen, met open ogen en oren. Het levert een oogst aan 
nieuwe indrukken op. Indrukken die de kiem kunnen zijn van een verandering bij onszelf en wellicht 
bij onze gesprekspartner.  
Dat is niet makkelijk, wij zijn allemaal een kind van onze eigen geschiedenis. Open gesprekken voeren 
draagt bij aan meer respect, aan beter begrijpen, aan beter samenleven. Deze vorm van leren is onze 
drijfveer. 
 

Waar gaan we voor? 

Dohantu maakt ontmoetingen mogelijk en  stimuleert mensen om  onbevangen gesprekken aan te 
gaan zonder op de ‘eigen strepen te gaan staan of om het eigen gelijk te halen’. Hier en in Gambia. 
Onze achtergrond ligt in het onderwijs, daarom richten wij ons primair op het onderwijs. Wij creëren 
ontmoetingen in en om de school, waarin met respect voor verschillen, onbevangen geleerd kan 
worden. Dat vraagt om een veilige omgeving en om begeleiders die een open gespreksklimaat 
ondersteunen en stimuleren. 
Stichting Dohantu maakt deze vorm van leren mogelijk, draagt bij aan een veilige leeromgeving en 
aan een didactische klimaat die deze vorm van leren stimuleert. Wij ontwikkelen de daarvoor 
benodigde pedagogische methoden en passen die toe hier en in Gambia. Wij ondersteunen het 
ontwikkelen van curricula en lesmethoden en waar nodig dragen wij bij aan het toepassen van die 
kennis. Kennis delen en uitwisselen is onze primaire doelstelling en daar waar nodig zorgen wij voor 
tastbare schoolmaterialen. 
 

Hoe doen we dat? 

Wij ondersteunen projecten, financieel en met kennis. Elke projectopdracht komt tot stand in 
samenspraak met onze relaties in Gambia. Op deze manier verrijkt het werken aan projecten onszelf 
én onze partners. 
Vanuit onze betrokkenheid met het onderwijs zetten wij onze netwerken in. Wij bieden studenten en 
docenten, hier en daar, mogelijkheden aan om hun eigen onderwijservaringen te toetsen en kritisch 
te bezien. Wij doen dit met afwezigheid van een winstoogmerk. 
 

                                                           
1 Eén van de meest gesproken talen in Gambia 

http://metsje.nl/
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3. PROJECTEN 

 Dohantu zich de komende twee jaar op de volgende projecten:  
A. Sponsoring schoolgeld voor leerlingen 
B. Stage uitwisseling en deskundigheidsbevordering in het onderwijs 
C. Overig 

 

A. Sponsoring schoolgeld 

Project Ndow 

Dohantu zoekt actief naar sponsoren en kijkt welke leerlingen / studenten uit Gambia in aanmerking 
komen voor een sponsorship. De stichting draagt zorg voor een goed verloop van het sponsorproject. 
 
Individuele sponsoren dragen zorg voor school- of college geld maar ook voor schoolboeken, een 
uniform en eventueel een laptop of het transport naar school2.  Sponsoren gaan de verplichting aan 
voor een afgebakende periode voor één leerling of student uit Gambia. Dohantu juicht sponsoring 
voor meerdere jaren toe, zodat er een doorgaande ontwikkeling ontstaat  voor de leerling/student. 
Het schoolgeld wordt via een vertegenwoordiger van Dohantu overgedragen aan de school. Deze 
vertegenwoordiger houdt contact met de school en leerling/student over de voortgang van de 
leerling/student.  
 
De voorwaarden om in aanmelding te komen voor schoolgeld staan vermeld in de bijlage I, beleid 
project schoolgeld. 
 
Dohantu stimuleert vooral het contact tussen de sponsor en de leerling / student. In deze 
ontmoeting leren zij van elkaar.  
 

Project Djappoleen  

Het project Djappoleen is een voortzetting van de activiteiten van de voormalige stichting 
Djappoleen. Jaarlijks worden vrouwelijke leerlingen gesponsord voor hun educatie. Een vast bedrag 
wordt gereserveerd voor schoolgeld, schoolboeken, uniform en transport.  Elk jaar worden negen 
leerlingen geselecteerd die voor twee schooljaren worden gesponsord op de Abuko Lower Basic 
School, Gambia. De leerlingen worden gekozen door de directie van Abuko Lower Basic School in 
overleg met een vertegenwoordiger van Dohantu. Dit betekent dat Dohantu jaarlijks achttien 
leerlingen in totaal sponsoort: negen leerlingen uit groep 8 en negen leerlingen uit groep 9.  
 
De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn: 

 De leerling is een meisje 

 De leerling heeft een gemiddelde score in groep 7 en potentie om groep 8 en 9 te voltooien 

 De ouders kunnen zelf niet voorzien in het schoolgeld van de leerling 
 
De vertegenwoordiger van Dohantu zorgt voor de overdracht van het sponsorgeld via de directeur 
van Abuko Lower Basic School. Dohantu en indien gewenst de sponsor ontvangen het rapport en 
rapportage van de voortgang van de leerling. 
Dohantu maakt gebruik van het vermogen van de voormalige stichting Djappoleen om het project 
Djappoleen te bekostigen.  

                                                           
2 Geheel sponsorgeld wordt voor gemak in vervolg schoolgeld genoemd. 
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B. Stage en deskundigheidsbevordering 

Project stage van Nederland naar Gambia 

Studenten van Hogeschool Windesheim kunnen stage lopen in Gambia. Er zijn diverse stageplekken, 
bij basisscholen tot een zonnepanelenbedrijf. De begeleiding van de stage loopt via Gambia College, 
School of  Education. Beide onderwijsinstanties dragen zorg voor de stage, de introductieweek, de 
stagebeleiding en het verblijf. Studenten verbinden zich aan een educatief of maatschappelijk project 
op Gambia College in samenwerking met Gambia College and Dutch Students Association. 
 
Ook studenten van andere hogescholen zijn welkom om stage te lopen via het Gambia College. 
 
Dohantu spant zich om studenten in Nederland te wijzen op de mogelijkheid om stage te lopen in 
Gambia en om daar van elkaar te leren. Eventueel helpt zij bij het zoeken van een geschikte 
stageplekken. 
 
Bekostiging van de stage ligt in principe bij de stagiair en stageplek zelf. 
 

Project stage van Gambia naar Nederland 

Studenten van het Gambia College lopen stage in Nederland. Hogeschool Windesheim draagt de 
verantwoordelijkheid voor de stages en stagiaires. In samenwerking met Hogeschool Windesheim 
denkt Dohantu mee over stageplekken en leermomenten in Nederland.  
 
Hogeschool Windesheim verzorgt de visumaanvraag en staat financieel in voor de reis van Gambia 
naar Nederland. Dohantu zoekt naar fondsen die bijdragen voor overige kosten en naar mensen die 
garant staan voor een accommodatie met maaltijd.  
 

Project deskundigheid 

Deskundigen op het gebied van onderwijs, zorg of andere sectoren kunnen vrijwilligerswerk of 
betaald werk doen in Gambia of in Nederland.  
 
Dohantu wijst deskundigen op mogelijkheden tot betaald of vrijwilligers werk in Gambia. Zij koppelt 
organisatie en deskundige aan elkaar. Zij onderhoudt contact en evalueert met beide partijen. 
 
Bekostiging van het werk ligt voornamelijk bij de deskundige en de organisatie. Een uitzondering 
wordt gemaakt bij deskundigheidsprojecten waar specifiek op gesponsord wordt. Een voorbeeld 
hiervan is van de twee deskundigen die de stagiaires uit Gambia in Nederland begeleiden voor een 
bepaalde periode. 
 

C. Overig 

Project Njawarra Medical Clinic  

Twee deskundigen hebben in het kader van de werkzaamheden van de stichting Dohantu kennis 
genomen van de arbeidsomstandigheden van de enige verloskundige  van Medical Clinic te Njawarra. 
Voor hem is om financiële redenen geen waarneming beschikbaar. Vanuit professioneel perspectief 
is het ontbreken van verloskundige waarneming  een onwenselijke situatie. 
De twee deskundigen zijn bereid om in deze situatie verandering te brengen door het financieren van 
een maandelijkse waarneming, ter hoogte van 50 euro per maand, over te maken op de rekening van 
stichting Dohantu voor ten minste één jaar. 
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Dohantu zal zorgdragen voor het  overbrengen van de bijdrage naar de Njawarra Medical Clinic ten 
gunste van  de waarneming en de betaalbewijzen voor de waarneming  opvragen en aanreiken aan 
de sponsoren. Ook houdt Dohantu contact over de voortgang van het project en evalueert met beide 
partijen.  
 

Leermiddelen en andere projecten 

Dohantu staat open voor andere projecten waarbij leren van elkaar in Gambia en Nederland aan bod 
komt én waarbij de financiering door initiatiefnemer wordt bekostigd. Ook het voorzien van 
leermiddelen, onderwijsmaterialen en andere voorwaarden om te leren vallen hieronder. 
 
 

Social media 

De diverse projecten worden op de website dohantu.nl, op Facebook en/of in de nieuwsbrief van 
Dohantu vermeld. Ook stimuleren we stagiaires en deskundigen om een blog te schrijven. Op deze 
manier blijven de sponsoren en geïnteresseerden op de hoogte en blijven mensen leren van elkaar. 
 

4. WERVING VAN GELDEN 

De ambities van Dohantu staan of vallen met het vinden van voldoende sponsors. Bovenstaande 
projecten bestaan door gerichte sponsorbijdragen. De werving van gelden staat nog in de 
kinderschoenen en zal de komende beleidsperiode verder vorm krijgen. Daarbij speelt de gedachte 
dat het om een wederzijds leerproces gaat ook hier een rol. Dat betekent dat bij het werven van 
gelden inspanningen van Nederlandse en Gambiaanse partners wordt verwacht. Deze kunnen gezien 
de economische verschillen, een uiteenlopende vorm krijgen. 
 
A Sponsoring schoolgeld 

- Individuele toezeggingen om een leerling of student te sponsoren (netwerk) 
- Collectieve sponsoring leerlingen Abuko Lower Basic School (stichting Djappoleen) 

B Stage en deskundigheidsbevordering 
- Fondswerving bij fondsen  voornamelijk Gambia  Nederland (bevriende fondsen en nieuwe 

fondsen) 
- Individuele toezeggingen 

C Overig 
- Individuele toezeggingen 

Via sponsoracties en crowdfunding wil Dohantu samen met studenten, vrijwilligers en deskundigen 
die ervaring hebben opgedaan met Gambia nieuwe sponsorgelden werven. 
Stichting Djappoleen biedt Dohantu aan om contact te leggen met hun sponsoren om het werk van 
Djappoleen in Dohantu voort te zetten. 

 

5. FINANCIEN 

Het financieel beleid is erop gericht om per project de nodige middelen te verwerven en deze ten 
laste te brengen van het betreffende project. Daarmee wordt transparantie in de besteding beoogd. 
Voor het doen van toezeggingen aan aanvragers voor schoolgeld wordt een procedure aangehouden 
waardoor er twee personen betrokken zijn bij de beoordeling. 
Voor de vaste lasten van de stichting wordt een beperkt werkkapitaal aangehouden. Nu de start van 
de stichting achter de rug is en de activiteiten uitkristalliseren kunnen deze kosten de komende 
periode verwerkt worden in een begroting voor 2016. Dohantu besteedt haar financiële middelen 

http://www.dohantu.nl/
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nagenoeg volledig aan haar  projecten. Daarom zijn de overige kosten nagenoeg te verwaarlozen en 
blijven beperkt tot de kosten voor webhosting, kosten Kamer van Koophandel, etc. 
 
Dit betekent dat er niet gewerkt wordt aan het opbouwen van een eigen vermogen. Tenslotte: de 
vrijwillige bestuurs- en projectgroepleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

 
De financiële situatie van Dohantu is volledig openbaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 
april. Deze is te vinden op de website. 

 

6. BESTUUR 

Het bestuur van stichting Dohantu is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid en financieel beheer. 
De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden;  

J.C.L. Bouva, voorzitter 
M. Bruinsma, penningmeester 
A.M. Izelaar, secretaris 

 
Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van 
de stichting en de uitvoering van de bestuursbesluiten. Hierin werkt het bestuur samen met 
projectgroepleden. Op dit moment zijn de projectgroepleden: 

J. Bruinsma-De Beer 
M. Krol 
M.A. Smits 
K. Kat 

De taken worden verdeeld over de bestuursleden en de projectgroepleden. 
 
De taakverdeling en verhouding van bestuur en projectgroepleden staan beschreven in het 
huishoudelijk reglement van Dohantu. Zie bijlage II. 
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BIJLAGE I – Beleid project schoolgeld 

Procedure 

1 Verstrekken van en verzoeken om ondersteuning worden gemeld en gearchiveerd door de 
secretaris van Dohantu. 

2 In Dohantu worden twee mensen belast met het goedkeuren of afwijzen van deze verzoeken, 
en wordt er een derde in Gambia gezocht die dit belang kan behartigen. 

3   De aanvrager (kan Gambiaan of Nederlander zijn) wordt via de secretaris op de hoogte 
gesteld van het besluit. 

4 Het schoolgeld wordt in september betaald voor het gehele cursusjaar. Er wordt 
gestimuleerd een carrière te sponsoren, maar er kan ook een keuze gemaakt  worden om 
een jaar te sponsoren.  

5 Projectgroep legt verantwoording op de vergadering. 
6  Elk jaar wordt in overleg met de penningmeester besloten hoeveel leerlingen kunnen worden 

gesponsord. Hierbij is het wel belangrijk dat we een limiet hebben, om overzicht te 
behouden. Eventueel kunnen we met Tumani Tenda samenwerken 
 

Criteria 

1 De leerling of diens ouders/verzorgers zijn financieel niet in staat om aan het schoolgeld te 
voldoen. 

2  De ondersteuning wordt in principe aangegaan om de leerling de gelegenheid te bieden een 
schooltype af te kunnen ronden.  

3 De leerling is verplicht de behaalde resultaten van het kerstrapport en het zomerrapport te 
overleggen. 

4 De tegenprestatie van de leerling bestaat uit participatie aan de Facebook pagina, 
nieuwsbrief of website van Dohantu waarin hij/zij een bijdrage levert of een schriftelijk 
contact aangaat met een Nederlandse leerling om zo de ontmoeting te stimuleren.   

 

Schoolgeld 

De bedragen die vergoed worden door de stichting Dohantu in het cursusjaar 2015/2016 zijn : 
Universiteit   : max 40.000 dalasi per studiejaar 
College          : max  9.000 dalasi per studiejaar 
Secondary Education : max 8.000 dalasi per studiejaar 
Primary Education : max  3.000 dalasi per studiejaar3 

                                                           
3  Dit is voor boeken en schoolkleding van een ‘government’ school, op deze scholen wordt geen schoolgeld  geheven.  
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BIJLAGE II – Huishoudelijk reglement Dohantu 
 

Zie aparte bijlage voor Huishoudelijk reglement Dohantu. 


