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Doel 
Op 14 augustus 2012 is Stichting Elijah Gambia bij notariële akte opgericht met als doel een bijdrage 
te leveren aan de strijd tegen armoede in West-Afrika, meer in het bijzonder in Gambia. Hierbij richt 
de stichting zich op het verbeteren van het bestaans- en ontwikkelingsniveau in brede zin van het 
woord, te weten scholing, voeding, gezondheid en huisvesting van met name individuele kinderen en 
hun gezinnen.  
 
 
Visie 
De stichting werkt vanuit een christelijke visie, waarbij in de hulpverlening aan individuele  kinderen, 
volwassenen of gezinnen geen enkel onderscheid gemaakt wordt tussen ras, cultuur of godsdienst.  
Bij directe ondersteuning van lokale initiatieven zal de stichting aansluiten bij organisaties die 
eveneens vanuit een christelijk uitgangspunt actief zijn en waarmee de overheid geen bemoeienis 
heeft (de zogenaamde ‘Non Government Organisation’). 
 
 
Werkzaamheden 
Stichting Elijah Gambia houdt zich bezig met kleinschalige projecten waarvan individuele armere 
mensen in Gambia direct profijt hebben. Concrete uitwerking: 
 

a. De stichting runt sinds september 2012 een sponsorproject om het schoolgeld te bekostigen 
van kinderen wiens ouders dit niet kunnen betalen. In dit project worden rond de 45 
kinderen van de school de King’s Kid Academy (KKA) voor kleuter-, basis-, en voortgezet 
onderwijs te Lamin Village in Gambia, structureel verbonden aan gezinnen in Nederland die 
voorzien in hun schoolkosten. Dit project heeft zijn uitwerking op drie niveaus: ten eerste 
krijgt het individuele kind goed onderwijs waardoor haar kansen op een beter bestaan 
aanzienlijk toenemen; ten tweede worden de gezinnen van deze kinderen financieel ontlast 
waardoor er enige ruimte voor andere basale levensbehoeften ontstaat; en ten derde leggen 
we met dit sponsorproject een structurele financiële basis onder de school, zodat ook daar 
ruimte ontstaat om zich verder te ontwikkelen.  

b. Een tweede sponsorproject betreft tussen de 20 en 25 kleuters in New Jeshwang, een 
dependance van de KKA voor wie (een deel van) het schoolgeld bekostigd wordt door de 
stichting gedurende 3 kleuterjaren, waardoor een goede basis wordt gelegd wat betreft 
kleutervaardigheden en het beheersen van de Engelse taal. 

c. De stichting besteedt aandacht aan het opwaarderen van het bestaansniveau van de bij het 
sponsorproject betrokken gezinnen, onder andere door het incidenteel voorzien in basale 
levensbehoeften op gebied van voeding, gezondheid, kleding en huisvesting. Drie á vier keer 
per jaar gaat er een vracht goederen per zeecontainer naar Gambia. 



d. Op de KKA loopt een lunchproject voor kinderen uit het sponsorproject die onvoldoende te 
eten krijgen. De school verzorgt voor hen een voedzame lunch die door de Stichting wordt 
vergoed.  

e. De stichting heeft inmiddels zo'n 35 huishoudens voorzien van zogenaamde WAKA zonne-
energie lampen.  

f. Er wordt materiële hulp geboden aan scholen, kerken en dergelijke. Voorbeelden uit de 
afgelopen jaren is het aansluiten op het elektriciteitsnet van de KKA hetgeen een enorme 
boost aan de ontwikkeling van de school naar moderne maatstaven heeft gegeven. De school 
is inmiddels voorzien van voldoende computers waarvan ook de kinderen gebruik kunnen 
maken. Een kerkje in Old Yundum is voorzien van een zonne-energiepaneel. De speelplaats 
van de kleuterschool in New Jeshwang heeft een speeltoestel gekregen.   

g. Ook andere individuen kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning op de genoemde 
gebieden, te weten: scholing, voeding, gezondheid en huisvesting. 
 
 

Werving van gelden 
a. Voor de sponsoring van schoolgeld van individuele kinderen zoals genoemd onder 

werkzaamheden punt a. heeft de stichting deze kinderen gekoppeld aan individuele sponsors 
die maandelijks of jaarlijks het schoolgeld voor het betreffende kind overmaken aan de 
stichting.  

b. De stichting heeft een website waarop het doel en de werkwijze uiteen wordt gezet en 
gevraagd wordt om donaties of het aangaan van een sponsorcontract.   

c. Ten behoeve van bovengenoemde werkzaamheden onder punt b. t/m g. vraagt de stichting 
bijdragen uit collectegelden aan kerken, bijdragen uit de winst van ondernemingen en 
andere instellingen en individuele giften. In 2015 heeft de stichting een Fancy Fair 
georganiseerd. Van de opbrengst kan het kleuterproject de komende jaren gefinancierd 
worden. 

 
 
Vermogensbeheer 
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester op de zakelijke rekening + 
spaarrekening van de ING. Bij ontbinding van de stichting wordt het batig saldo besteed t.b.v. een 
algemeen belang beogende instelling met een vergelijkbaar doel. Na afloop van ieder boekjaar stelt 
de penningmeester samen met de overige bestuursleden de jaarstukken op. Na het begin van het 
nieuwe boekjaar stelt het bestuur de begroting met betrekking tot het nieuwe boekjaar vast.  Zie 
voor verdere details artikel 9 van de stichtingsakte.  
 
Concreet zal de stichting de sponsorgelden voor scholing van individuele kinderen niet vaker uitkeren 
dan twee keer per jaar, direct aan de betreffende school. Dit i.v.m. de hoge bankkosten. Wijze van 
besteding en uitkering van gelden t.b.v. van overige projecten van de stichting wordt tijdens 
bestuursvergaderingen besloten.  
 
 
Samenwerking met andere stichtingen 
Er zijn veel kleine initiatieven vanuit het buitenland om gericht hulp te bieden aan doelgroepen in 
Gambia. Stichting Elijah Gambia onderhoudt een open communicatie met andere hulporganisaties 
die actief zijn in Gambia, om zo de hulpverlening op elkaar af te stemmen of waar nodig samen te 
werken om de efficiency te verhogen.  
 
 
 
NB: dit beleidsplan is besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 november 2015 


