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Inleiding 
Stichting Dohantu bestaat sinds mei 2014, toen de projectgroep REAR werd omgezet in een stichting. 

Voor deze verandering is gekozen om Gambia te kunnen blijven ondersteunen, ook na het vertrek 

van Metsje Krol, de stichter van de projectgroep. Om meer vastigheid te creëren en ook een ander 

imago mee te geven aan REAR, is Stichting Dohantu in het leven geroepen. Deze stichting heeft tot 

doel wederkerig leren te bevorderen tussen Gambia en Nederland. Via projecten en uitwisselingen 

probeert de stichting dit doel te bereiken.  

Bij projecten gaat het om tijdelijke of structurelere investeringen in verschillende zaken die de 

bevordering van wederkerig leren tot doel hebben. Hierbij gaat het in alle gevallen om een financiële 

investering.   

Bij uitwisseling gaat het om ontmoetingen van personen in Gambia en Nederland die tot doel 

hebben wederkerig leren te bevorderen. Omdat de financiële aspecten van deze uitwisseling in het 

beschreven verslagjaar nog via Hogeschool Windesheim liepen, is hieronder geen beschrijving 

gegeven van de financiële ontwikkelingen met betrekking tot deze poot van de stichting. Wel zijn er 

aantallen en herkomst genoemd in onderstaand verslag om een idee te geven van de schaal waarop 

uitwisseling mogelijk is gemaakt door Stichting Dohantu. 

Om donateurs en andere relaties van Stichting Dohantu tussentijds te informeren zijn over dit 

verslagjaar twee nieuwsbrieven verspreid: de Nieuwsbrief Zomer 2017 en de Nieuwsbrief  van Nic. 

Aangezien deze nieuwsbrieven de activiteiten van de Stichting in de verslagperiode volledig 

weergeven, wordt in dit jaarverslag voor wat betreft de beschrijving van de activiteiten naar deze 

twee brieven verwezen. Dit verslag volstaat daarom wat de activiteiten van de Stichting betreft met 

de financiële verantwoording daarvan. Verder is aan de sponsors van de door Dohantu ondersteunde 

leerlingen een brief gestuurd om hen op de hoogte te brengen van de stand van zaken. 

Het beleid van Stichting Dohantu is om de projecten op deze betrekkelijk kleine maar daardoor goed 

beheersbare schaal ook in de toekomst te blijven doorzetten. Wat betreft de uitwisseling wordt 

schaalvergroting nagestreefd, waarbij gepoogd wordt andere Hogescholen te benaderen ook 

uitwisselingsstudenten te leveren. Dit is mogelijk omdat de uitwisseling niet langer volledig via 

Hogeschool Windesheim zal lopen, omdat onze contactpersoon Metsje niet meer in Gambia 

aanwezig is in dienst van de hogeschool. Uitwisselingen die vanuit Nederland naar Gambia worden 

gepland zullen meer via de Stichting gaan lopen. Voor meer informatie over het beleid van de 

stichting, zie het beleidsplan op de website. 

 

1. Projecten  

1.1 Stichting Djappoleen 

Wij zetten het werk van Djappoleen voort, ook dit jaar hebben wij de leerlingen die via Djappoleen 

gesponsord werden, van de nodige financiële middelen voorzien om hun schoolcarrière voort te 

zetten. Dit jaar hebben wij nieuwe kinderen uitgezocht die gesponsord mochten worden uit de 

werving van Djapolleen. Wij hebben hierbij de wensen van Djapolleen voorop gesteld. Dit betekent 

dat er excellente meisjes gekozen zijn, waarvan nu het schoolgeld gesponsord wordt. In 2017 hebben 

wij 18 kinderen gesponsord met deze fondsen. 

  

http://dohantu.nl/nieuwsbrief.html
http://dohantu.nl/nieuwsbrief.html
http://dohantu.nl/anbi.html
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1.2 Schoolgeld  

Sinds september 2015 worden verschillende leerlingen aangedragen door verscheidene mensen in 

Gambia, gesponsord door vrienden van Dohantu. Dit jaar zijn er 38 Gambiaanse kinderen naar school 

gegaan dankzij de steun van onze donateurs. Speciale vermelding voor Zijwegen bv., die de 

sponsoring van 10 leerlingen op zich nam. 

1.3 Individuele acties  

Verschillende vrienden van Dohantu gebruiken Dohantu’s expertise om eigen projecten verder te 

ontwikkelen. Hiervoor worden o.a. mensen aan elkaar gekoppeld zodat zij hun ideeën zelf verder 

kunnen ontwikkelen. Voorbeeld dit jaar is de inzamelingsactie voor GGTI Beroepsonderwijs van Nic 

van der Riet. 

 

2. Uitwisselingen 

2.1 Uitwisseling studenten Nederland naar Gambia en v.v. 

Hieronder treft u een tabel aan met daarin het aantal uitwisselingen dat heeft plaatsgevonden in het 

verslagjaar. De eerste kolom geeft de instelling aan vanuit waar de uitwisseling heeft 

plaatsgevonden. De tweede kolom geeft het aantal studenten/docenten dat is uitgewisseld vanuit 

Nederland naar Gambia. De derde kolom het aantal docenten dat is uitgewisseld vanuit Gambia naar 

Nederland. Hierbij moet opgemerkt worden dat door de politieke onrust in Gambia begin 2017, een 

groep studenten niet op uitwisseling is geweest en gedwongen eerder is teruggekeerd. 

Instelling Aantal NL naar Gambia Aantal Gambia naar NL 

Hogeschool Windesheim 7 studenten 0 studenten 

Gambia College 0 docenten 0 docenten 

 

3. Financiën 
Het is dit jaar weer gelukt om ongeveer al het geld dat via sponsoren binnen kwam ook uit te geven in 

Gambia. Als bestuur hebben we ons dit ook zo voorgesteld. Het beginsaldo was in totaal € 19.304,- en 

het eindsaldo is € 19.312,-. We zien hier dat het saldo stabiel is en dat is ook ons doel. Dit jaar hebben 

we € 27.337,- opgehaald aan sponsorgelden en ook uitgegeven. 

Er is weer gul gegeven door zeer veel mensen en dat geld wordt bijna direct doorgesluisd naar Gambia 

alwaar kinderen kunnen genieten van basis- en voortgezet onderwijs. Er is geld gekomen voor het 

onderhouden van een taxi waardoor een aantal mensen aan het werk konden blijven en er was weer 

geld voor vervanging van de gynaecoloog en voor reparatie van de wachtruimte van de vrouwen. 

Er is veel geld opgehaald voor het project beroepsonderwijs en ook dit is rechtstreeks naar de school 

en studenten gegaan. In totaal ongeveer € 8.500,-. 

Het project Djappoleen is ongeveer € 1000,- ingeteerd, maar er is dan ook € 1250,- uitgegeven. 

Doordat er meer geld voor sponsoring van kinderen is binnengekomen, hebben we de reserve dus niet 

helemaal hoeven aanspreken. Vorig jaar dacht ik nog dat we gedurende 10 jaar dit project zouden 

kunnen draaien, maar gezien de cijfers kan dat 14 jaar worden. 
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3.1 Inkomsten en uitgaven 1 januari 2017 – 31 december 2017 

Banksaldo 1 januari 2016: Dohantu € 3.904,- 

    Project Djapoleen € 15.400,- 

 

Overzicht van Kosten en Baten en tevens Balans 

 rekening  rekening 

  2017   2017 

Debet Bedrag Credit Bedrag 

Banksaldo  3.904      

saldo project Djappoleen  15.400      

Schoolgeld 5.642 schoolgeld  4.456  

Overhead 0 overhead  335  

beroepsonderwijs Nic 10.504 beroepsonderwijs Nic  11.219  

Lamin Sey 1.900 Lamin Sey  2.584  

Mamadi Jaiteh 300 Mamadi Jaiteh  720  

Pa Pannah 10 kinderen 1.250 Pa Pannah 10 kinderen  567  

dochter Saikou Jaiteh 0 dochter Saikou Jaiteh  200  

Lamanara Bah 350 Lamanara Bah  350  

Amadou Jallow 350 Amadou Jallow  350  

vervang midwife 900 vervang midwife  620  

wachtruimte kliniek 1.500 wachtruimte kliniek  1.500  

Digiborden 0 digiborden  250  

Transportkosten 660 transportkosten  1.277  

Buba Jallow taxi 2.900 Buba Jallow taxi  2.900  

Divers 83     

voor Djappoleen project 998  saldo project Djappoleen   14.402  

     banksaldo   4.910  

  46.641    46.641  
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De begroting van 2017 was wat aan de voorzichtige kant. We hebben dit jaar ongeveer € 10.000,- 

meer uitgegeven dan begroot. Tevens is er € 10.000 meer binnen gekomen. Hierdoor pas ik de 

begroting van 2018 naar boven toe aan. Dit jaar hadden we een groot project voor beroepsonderwijs 

en we voorzien dat dat het komende jaar niet weer zal gebeuren.  

 

 begroot  begroot 

 2018   2018 

Debet Bedrag Credit Bedrag 

banksaldo  3.900  bankkosten  400  
saldo Djappoleen  14.402  Sponsoring studenten  10.000  
donaties particulieren  10.000  Diverse eenmalige projecten  5.000  

donatie overigen  5.000  Gyneacologen vervanging  900  
Gyneacologen vervanging  900  saldo Djappoleen  13.400  

    banksaldo  4.502  

  34.202    34.202  
 

Het jaar overziend ben ik als penningmeester weer zeer tevreden. We hebben ons doel gehaald door 

al het inkomende geld ook te spenderen in Gambia. 

Ik ben onze sponsoren zeer dankbaar dat dit weer mogelijk is gemaakt. 
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4. Bestuur 
Per 31 december 2017 bestond het bestuur uit de onderstaande leden: 

Jessica Bouva, voorzitter. 

Marieke Izelaar, secretaris 

Meindert Bruinsma, penningmeester 

Stichting Dohantu 

Haarlemmerstraat 31c 

2312 DJ Leiden 

 

 

 


