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2. Algemene gegevens 

 

De Stichting Karamba is opgericht op 20 maart 2015 ten overstaan van Notaris  Mr. W.J. Doorn te 

Ermelo. 

De Stichting Karamba is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62923056. 

De Stichting bankiert bij de Rabobank Randmeren onder rekeningnummer NL14 RABO 030 3567 996. 

Stichting Karamba heeft sinds 20 maart 2015 een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en 
is bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer: 98745. U kunt onze registratie controleren op de 

website van de belastingdienst.  

Stichting Karamba heeft er bewust voor gekozen géén (CBF) Keurmerk aan te vragen. De reden 
hiervan is dat het aanvragen en de periodieke hertoetsing een zeer kostbare aangelegenheid is. 
Stichting Karamba wil de inkomsten die geworven worden zoveel mogelijk ten goede laten komen aan 
de mensen in Gambia. 
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3. Visie en missie 

 

Stichting Karamba is ontstaan vanuit gemeenschappelijke visie op een betere wereld. De oprichters en 

het bestuur hebben de missie om de leefomstandigheden in Gambia te verbeteren door middel van het 

uitvoeren van kleinschalige projecten, bijvoorbeeld het bouwen van scholen waardoor kinderen een 

beter toekomstperspectief hebben. Daarnaast ook overige projecten waarover u verderop nog meer 

kunt lezen. Dit alles om de leefomstandigheden in dit Afrikaanse land te verbeteren, maar niet te 

verwesteren. 

Ons doel is om kansarme mensen, ongeacht geslacht, ras, geloofsovertuiging of afkomst, in de 
binnenlanden van Gambia de mogelijkheid te bieden een beter bestaan op te bouwen en een 
toekomstperspectief te realiseren door: 

a. Het opzetten en begeleiden van structurele onderwijsprojecten. 
b. Het ontwikkelen van structurele medische zorg. 
c. Het ontwikkelen van structurele projecten op landbouw en ecologisch gebied. 
d. Het bevorderen van zelfstandig ondernemerschap. 
e. Het creëren van werkgelegenheid. 

Deze doelstelling is statutair vastgelegd. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het opstarten en begeleiden van doel-
gerelateerde projecten. 

De Stichting Karamba verricht haar werkzaamheden met inachtneming van een aantal essentiële 
uitgangspunten. 

Duurzaam resultaat 
Stichting Karamba richt zich op de eigen kracht en het aanwezige vermogen van (kans)arme mensen. 
Loyaliteit en maximale inzet van de lokale bevolking is cruciaal voor het bereiken van een duurzaam 
resultaat. 
 
Kleinschalige hulp 
Ondanks de slechte omstandigheden werkt Stichting Karamba vanuit de filosofie dat de 
leefomstandigheden voor de inwoners van Gambia verbeterd kunnen worden door middel van 
kleinschalige hulp. Er wordt niet gemeten aan de westerse cultuur. 
 
Kinderen hebben recht op een toekomst 
De mogelijkheid om onderwijs te volgen doorbreekt de vicieuze cirkel van de allerarmsten in Gambia: 
zonder geld geen onderwijs, zonder onderwijs (bijna) geen werk. Onderwijs biedt kansen, niet alleen 
voor het kind, maar ook voor diens familie en hun land. 
 
Transparant 
Een zorgvuldig en verantwoordelijk financieel beleid betekent dat iedere euro terug te vinden moet zijn, 
of het nu om gaat om schooluniformen of om het bekostigen van een gebouw. Stichting Karamba 
financiert middelen die onderwijs, gezondheid en werkgelegenheid ten goede komen. Om dit alles 
inzichtelijk te maken worden financiën in Nederland en Gambia op de cent nauwkeurig bijgehouden in 
een overzichtelijk boekhoudkundig programma. 
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4. Bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing, beleid, financieel beheer en de interne- en externe 

communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden: een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen 

beloning. De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor de duur van 7 jaar.   

Het bestuur bestaat per 31-12-2015 uit de volgende personen: 

 Henk van Bruggen, voorzitter  

 Laurine Erends, secretaris  

 Teun Last, penningmeester   

Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van 

de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken worden verdeeld over de drie 

bestuursleden.  

Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat 

tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden 

worden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen en dergelijke komen niet voor 

rekening van de stichting. Reizen naar Gambia worden door bestuursleden zelf betaald.   

Het bestuur is in 2015 diverse malen bijeen gekomen. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als 

uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor 

de vergadering.  

Stichting Karamba werkt intensief samen met mensen uit de lokale bevolking onder leiding van de heer 

Karamba Saidybah, onze Gambiaanse vertrouwenspersoon. Karamba ontvangt hiervoor geen salaris.    

Het bestuur en de samenwerkingspartner onderhouden wekelijks e-mailcontact. Twee keer per jaar 

reizen 1 of meerdere bestuursleden naar Gambia om de persoonlijke relaties te onderhouden en 

ondersteuning te bieden in de uitvoering. Tijdens deze bezoeken worden het beleid, de stand van 

zaken en de plannen voor de toekomst uitvoerig besproken met de samenwerkingspartner en het team 

van mensen uit de lokale bevolking. Een deel van het bestuur is in november 2015 op werkbezoek 

geweest in Gambia. 
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5. Projecten 

 

5.1 Kringloopwinkel Soma 

Een van de projecten die de Stichting Karamba in 2015 heeft gerealiseerd is het opzetten  van een 
kringloopwinkel in Soma. In de kuststreek zijn al een aantal van dit soort winkels te vinden, maar niet in 
het binnenland. Het doel van deze winkel is om: 

 voor een aantal mensen werkgelegenheid te realiseren; 

 Gambianen in staat te stellen goederen te kopen tegen relatief lage prijzen 

 Uit het positieve exploitatieresultaat bijdragen te reserveren voor andersoortige projecten in 
Gambia welke door de Stichting Karamba worden geïnitieerd cq. ondersteund. 

 

Onze vertrouwenspersoon Karamba verkoopt al sinds twee jaar kleding en speelgoed in Soma die hem 
vanuit Nederland worden toegezonden. Hij is daarin zeer succesvol en het voorziet duidelijk in een 
behoefte. Door dit succes is het idee ontstaan om een winkel op te zetten en te exploiteren. 

In oktober 2015 is er een 40 ft container met goederen naar Soma gestuurd. Medio november zijn een 
aantal van de bestuursleden van Stichting Karamba naar Soma vertrokken om Karamba te helpen met 
de inrichting van de winkel. 

De winkel, met de naam Karamba Foundation is op 18 november 2015 geopend. De spullen worden 
goed verkocht. We hebben inmiddels besloten om een tweede container met goederen naar Soma te 
sturen. Op dit moment zijn we druk met het verzamelen van goederen voor deze container. 

De goederen die we vanuit Nederland naar Soma hebben verzonden zijn in hoofdzaak gedoneerd door 
kringloopwinkel/leerwerkbedrijf De Zaak van Ermelo, Kringloopwinkel Ermelo en Dorcas Elburg. Maar 
ook diverse particulieren hebben goederen gedoneerd. We hopen voor de tweede container weer een 
beroep op hen te mogen doen. 

 

 

 

 

 

http://stichtingkaramba.nl/wp-content/uploads/2015/03/SDC14367.jpg
http://stichtingkaramba.nl/wp-content/uploads/2015/03/SDC14340.jpg
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http://stichtingkaramba.nl/wp-content/uploads/2015/03/SDC14341.jpg
http://stichtingkaramba.nl/wp-content/uploads/2015/03/SDC14342.jpg
http://stichtingkaramba.nl/wp-content/uploads/2015/03/SDC14346.jpg
http://stichtingkaramba.nl/wp-content/uploads/2015/03/SDC14350.jpg
http://stichtingkaramba.nl/wp-content/uploads/2015/03/SDC14352.jpg
http://stichtingkaramba.nl/wp-content/uploads/2015/03/SDC14369.jpg
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5.2 Schooluniformen ToniaTaba Basic Lower School  

Gambia behoort tot één van de armste landen ter wereld waarin het niet vanzelfsprekend is dat ieder 
kind naar school gaat. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen naar school. Er wordt per kind vastgesteld in 
welke klas hij of zij terecht komt. Naast het studiemateriaal en de schoolkosten die betaald moeten 
worden, dienen de kinderen een schooluniform te dragen. 

Het onderwijssysteem in Gambia bestaat uit verschillende lagen. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen 
onderwijs op de nursery school volgen. Deze nursery school geeft les aan kinderen tot en met 7 á 8 
jaar, vergelijkbaar met de Nederlandse onderbouw. Daarop volgt de primary school, de secundairy 
school en vervolgens beroepsonderwijs. Stichting Karamba richt zich met name op de nursery en de 
primary school omdat deze vorm van onderwijs helaas niet of zeer beperkt worden gesubsidieerd door 
de overheid. 

Om alle kinderen de mogelijkheid tot onderwijs te geven wil de Stichting Karamba helpen de kwaliteit 
van de bestaande nursery school in Toniataba te verbeteren door nieuwe klaslokalen en 
toiletvoorzieningen te gaan bouwen. Tevens zijn er projecten in voorbereiding om een computerlokaal 
in te richten en de schooltuin te voorzien van een omheining ter bescherming van de groenten en het 
fruit die daar worden verbouwd. Tevens wordt er een sponsoring programma opgezet voor de aanschaf 
van schooluniformen en toebehoren. 

Voorwaarden deelnemende kinderen 

 het kind gaat iedere dag naar school 

 de kinderen dragen allemaal een schooluniform om gelijkheid te creëren 

 het gezin (de ouders) moet(en) voldoende motivatie en ondersteuning bieden aan het kind om 
naar school te kunnen gaan 

 het kind nuttigt in de pauze een gezonde maaltijd op school 

Om aan deze voorwaarden te voldoen is er door Stichting Karamba een sponsoringprogramma 
opgezet voor de leerlingen van de Toniataba Lower Basic School. Elk kind dat naar school gaat, heeft 
een eigen sponsor. Deze sponsor maakt een bedrag van €  40,00 over naar de stichting, wat 
voldoende is om aan bovenstaande materiële zaken te kunnen voldoen (uniform, schoolmaaltijd, 
schoenen en een tas). 

Inmiddels hebben 60 kinderen via dit sponsorprogramma een schooluniform, schoenen en een tas 
gekregen. De kleding en schoenen zijn lokaal ingekocht, zodat daar ook nog enig economisch effect is 
gerealiseerd. Dit project zal het komende jaar verder worden gecontinueerd. 

De overige genoemde schoolvoorzieningen worden in 2016 opgepakt. 
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1KINDEREN MET SCHOOLUNIFORMEN 

 

 

5.3 Ziekenhuis Soma 

Onverwacht zijn we in november 2015 gestart met een project ten behoeve van het ziekenhuis in 

Soma. We hebben in november zo’n 200 verpleegsters/verplegers uniformen gedoneerd. We zijn in 

samenspraak met enkele ziekenhuizen in Nederland aan het bezien in hoeverre overbodige materialen 

naar Gambia gebracht kunnen worden. We hebben daartoe kontakten met Ziekenhuis St. Jansdal te 

Harderwijk, OLVG in Amsterdam en AMC Amsterdam. In 2016 zal hier vervolg aan worden gegeven. 
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6. Financiële verantwoording 

 

Jaarrekening Stichting Karamaba jaar 2015 

   

   

Omschrijving ontvangsten uitgaven 

      

Lening Fam. Van Bruggen 1.250,00   

Lening Fam. Last 1.250,00   

Opbrengst diverse aktie's 1.400,00   

Giften 2.370,28   

Fooienpot 191,84   

      

Collecte Ireneschool 361,33   

Donatie's voor schooluniformen 1.600,00   

Vervoerkosten St.Bennie helpt Gambia   667,50 

Kosten in Gambia   360,00 

Kamer van Koophandel   50,00 

Kosten bank   73,51 

Kosten website   149,50 

Vervoerskosten 1e container   5.600,00 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  8.423,45 6.900,51 

      

      

  1.522,94   

      
 


