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Tumani Tenda Development Fund
Tussentijds Bericht (TB) nr. 42, 2 maart 2019

Tussentijds Bericht nr. 41 verscheen op 29 november 2018
Een Tussentijds Bericht is gericht aan donateurs en anderen die belang stellen in het werk van het TTDF
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Graag berichten wij u met dit Tussentijds Bericht over de huidige gang van zaken en over de voortgang van projecten
die door ons Fonds in en om Tumani Tenda in Gambia worden uitgevoerd. Deze keer:
*jaarverslag over 2018

Jaarverslag over 2018
.Hierbij ontvangt u de jaarverslagen van ons Fonds Tumani Tenda Development Fund en van de
Tumani Tenda Development Foundation in Gambia, waarmee wij nauw samenwerken.
Op verzoek kan een exemplaar voorzien van de handtekeningen van de bestuursleden aan u worden
toegezonden.

Met vriendelijke groet,
Klaas Kimstra,
secretaris van het Tumani Tenda Development Fund.
Bijlage: Jaarverslagen 2018 van TTDFund en TTDFoundation.

Het bestuur van het TTDF bestaat uit de volgende personen
Ir. Eize-Jan Bakker
Van Goyenlaan 2c
3723 GP Bilthoven.
Tel 030-229 35 92
ej.bakker@telfort.nl
Penningmeester
Ir. Gerry Swane
Soestdijkseweg Noord 344
3723 HJ Bilthoven.
Tel.: 030-229 39 83
gswane@hetnet.nl

Mevr. Ir. Henriëtte Brümmer-Sonko
Honorair Consul der Nederlanden in Gambia.
Tumani Tenda, Gambia
PO Box 880, Banjul, The Gambia.
Tel. 00 220 777 00 83
henriette.sonko@gmail.com

Mevr. Thea Dengerink-van Dalen
Xaveriuslaan 4
3972 EM Driebergen-Rijsenburg
Tel.0343-411928
thea.dengerink@kpnmail.nl

Ir. Klaas Kimstra
Ten Katelaan 5
3723 DR Bilthoven.
Tel.: 030-228 07 12
klaas.kimstra@wxs.nl
Secretaris

Een Tussentijds Bericht verschijnt wanneer voldoende nieuws te melden is. Dit Tussentijds Bericht nr. 42 is verstuurd aan ca. 200 relaties van het
Tumani Tenda Development Fund. Indien u dit Tussentijds Bericht niet meer wenst te ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk ons dit te melden via email adres info@tum anitenda.nl.
Kent u iemand, die dit Tussentijds Bericht ook zou willen ontvangen? Stuur ons dan een bericht.
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Stichting Tumani Tenda Development Fund

Jaarverslag 2018
1. INLEIDING
De ontwikkeling van het land die in 2017 was ingezet zette in 2018 door. Vooral in onderwijs werd – evenals in
2017 - met buitenlandse hulp veel geinvesteerd.
Eveneens als vorig jaar lag het accent van de bestedingen van ons fonds bij sponsoring van leerlingen en
studenten. In 2018 betrof hun aantal 50. Een aantal hunner studeerde af of stroomde door naar een volgend
onderwijstraject. De toename van onderwijsgelegenheid doet een toename van de vraag naar financiële steun
verwachten. De huidige kaspositie bevat daarvoor naar ons oordeel voldoende buffer.
Helaas overleden enkele grote sponsors. Wij herdenken hen met veel dank.
Voor verdere informatie zij verwezen naar de in 2018 uitgebrachte Tussentijdse Berichten nrs. 39 en 40 van
respectievelijk 20 maart en 31 augustus die onderdeel van dit verslag uitmaken.
2. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018
2.1. Bezittingen in Nederland 1 januari 2018
*ING 7386140 r.c.€ 8.034,99 alsmede spaarrek.€ 9.018,02
TOTAAL

€ 17.053,01

2.2. Ontvangsten 1 januari 2018 tm 31 december 2018
*Donaties algemeen
*Donaties sponsoring leerlingen/studenten
*Vergoeding boekentransport door MRC l
*Bijzondere giften
*rente spaarrekening

€
€
€
€
€

SUBTOTAAL

€ 18.783,32 (14.721,25)

3.2

2.3. Uitgaven 1 januari 2018 tm 31 dec. 2018
*Aan Foundation ivm sponsoring
*Administratiekosten
*Div. Kosten, transport, kosten porti, drukwerk, Waka lampen

SUBTOTAAL

3.3

2.4. Bezittingen in Nederland ultimo december 2018
Bank- en spaarrekening ING € 9.288,86+€ 9.018,02

6.885,00 (9.875,00)
7.100,00 (4.841,00)
4,787,81 (142,00)
nvt
(9.000,00)
10,51
(5,25)

€ 11.920,00 (12.500,00)
€
131,53
(161,39)
€
5.477,92
(371,50)
________________
€

17.529,45 (13.032,89)

€

18.306,88

3. Bestuur
Per 31 december 2018 bestond het bestuur ongewijzgd uit de volgende personen.
Een Tussentijds Bericht verschijnt wanneer voldoende nieuws te melden is. Dit Tussentijds Bericht nr. 42 is verstuurd aan ca. 200 relaties van het
Tumani Tenda Development Fund. Indien u dit Tussentijds Bericht niet meer wenst te ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk ons dit te melden via email adres info@tum anitenda.nl.
Kent u iemand, die dit Tussentijds Bericht ook zou willen ontvangen? Stuur ons dan een bericht.
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Ir. Eize-Jan Bakker
Van Goyenlaan 2c
3723 GP Bilthoven.
Tel 030-229 35 92
ej.bakker@telfort.nl
Penningmeester

Ir. Gerry Swane
Soestdijkseweg 344
3723 HJ Bilthoven.
Tel.: 030-229 39 83.
gswane@hetnet.nl

Mevr. Ir. Henriëtte BrümmerSonko
Honorair Consul der Nederlanden
in Gambia.
Tumani Tenda, Gambia.
PO Box 880, Banjul, The Gambia.
Tel. 00 220 777 00 83.
henriette.sonko@gmail.com

Mevr. Thea Dengerink-van Dalen
Xaveriuslaan 4
3972 EM Driebergen-Rijsenburg.
0343-411928.
thea.dengerink@kpnmail.nl

Ir. Klaas Kimstra
Ten Katelaan 5
3723 DR Bilthoven.
Tel.: 030-228 07 12
klaas.kimstra@wxs.nl
Secretaris

De Stichting Tumani Tenda Development Fund is gevestigd aan de
Ten Katelaan 5, 3723 DR Bilthoven.
Rekeningnummer NL67 INGB 0007 3861 40.
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
De Stichting is gerangschikt als instelling conform artikel24 lid 4 van de successiewet 1956 en als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1-1-2008. Fiscaal nummer 810293669.
Registratienummer Kamer van Koophandel 30177407.
4. DANK AAN DONATEURS.
Veel dank gaat uit naar alle donateurs die gezamenlijk de vermelde activiteiten mogelijk hebben gemaakt.
Ook naar de velen wier adres ons onbekend is zodat persoonlijk bedanken niet mogelijk was.
Bilhoven, 31 januari 2019
Het bestuur
E.W.J. Bakker, penningmeester

G.V.J. Swane

K. Kimstra, secretaris

T. Dengerink-Van Dalen

H.Brümmer-Sonko
Op verzoek kan een van handtekeningen voorziene kopie van het verslag worden toegezonden.
Volgen nu als bijlagen de Tussentijdse Berichten nrs. 39 en 40 (blz. 3 t/m 6) alsmede het jaarverslag over 2018
van de stichting Tumani Tenda Development Foundation in Gambia (blz. 7 en 8). Dat is de lokale stichting
waarmee wij intensief samenwerken.

Een Tussentijds Bericht verschijnt wanneer voldoende nieuws te melden is. Dit Tussentijds Bericht nr. 42 is verstuurd aan ca. 200 relaties van het
Tumani Tenda Development Fund. Indien u dit Tussentijds Bericht niet meer wenst te ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk ons dit te melden via email adres info@tum anitenda.nl.
Kent u iemand, die dit Tussentijds Bericht ook zou willen ontvangen? Stuur ons dan een bericht.
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Tumani Tenda Development Fund
Tussentijds Bericht (TB) nr. 39 20 maart 2018
Tussentijds Bericht nr. 38 verscheen op 18 december 2017
Een Tussentijds Bericht is gericht aan donateurs en anderen die belang stellen in het werk van het TTDF
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Graag berichten wij u met dit Tussentijds Bericht over de huidige gang van zaken en over de voortgang van projecten
die door ons Fonds in en om Tumani Tenda in Gambia worden uitgevoerd. Deze keer:
*Verslag door Henriette Brümmer-Sonko van een landelijke inventarisatie van schoolbehoefte
* Sponsoring van studenten

1 Onderzoek naar schoolbehoefte in Gambia
Henriette schrijft:
In mid Februari I had a week long programme with the ministry of education in Basse province, East
Gambia. First we had some powerpoint presentations of different departments and projects, then we
went on school visits in the north eastern part of the Gambia.
It was very interesting and next to meeting many people, I got much more information about the
current situation.
In one presentation, they showed the map of the region with all the schools and circles of 4 km
around the secondary schools. The policy is that students should not travel more than 4 km to
secondary school. Half of the map turned white, showing the enormous lack in schools in this area.
In our school visits, we had a chat in a class of grade 9 students. Next year they will have to go to
senior secondary school. The closest school is 8 km away. For Dutch standards this would be no
problem because you can easily go on the bicycle. Here there is a steep hill in between and a foresty
area. In the hot season afternoon temperatures go far in the 40 degrees.
We asked them which school they would choose. None of them choose this school but they all plan to
go to the urban areas being Basse-town at one hour travel or to the capital Banjul at 400 km distance.
We then asked them what they would choose if their school would continue with Senior Secondary
level. They all said they will rather stay in their village than lodge with people in the large town.
We also visited a village where they started a school recently. The village made classrooms from rice
sacs, to be able to start. See picture below-left. We visited there to discuss construction of permanent
buildings. The women were so excited, they said they wish it came earlier because they all would
have wanted to go to school but it was not possible. In the Primary 1 class you see children varying
from 6 to 12 years, who all want to start schooling. See picture below-right. Both the tallest girl as the
girl sitting down with the light green shirt are going to grade 1.
This gives a picture of
the situation in these
areas: children end up
stopping their
schooling or leaving
their families at a
sensitive age, causing
unnecessary rural–
urban drift.

With the support of our sponsors the situation in Tumani
Tenda is already much better. They can follow their schooling
Een Tussentijds Bericht verschijnt wanneer voldoende nieuws te melden is. Dit Tussentijds Bericht nr. 42 is verstuurd aan ca. 200 relaties van het
Tumani Tenda Development Fund. Indien u dit Tussentijds Bericht niet meer wenst te ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk ons dit te melden via email adres info@tum anitenda.nl.
Kent u iemand, die dit Tussentijds Bericht ook zou willen ontvangen? Stuur ons dan een bericht.
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in their home village and with the funds from TTDF, we can ensure that the necessary learning
materials are available.
To keep it up we will require ongoing support from our sponsors for the years to come. The Ministry
has its hands full in providing the basics and expanding to the areas who need schools.
Een betere illustratie van de zinnige besteding van uw giften is nauwelijks te geven.
2 Sponsoring van studenten en leerlingen
2.1 Respons op oproep in TB 38.
Een aantal uwer heeft gehoor gegeven aan de oproep in TB 38 om met een gift van 50 euro voor
goede leerlingen van de middelbare school in Tumani Tenda de aanschaf te betalen van materialen
(boeken,enz) die goed aan de betreffende leerlingen zijn besteed maar die zij zelf niet kunnen
betalen.
Veel dank daarvoor.
Veel middelbare schoolleerlingen hebben inmiddels hun boeken ontvangen. Een deel kreeg
sponsoring van het TTDF, een deel heeft ze zelf gekocht. Er zijn echter zeker 30 leerlingen die nog
geen boeken hebben. Deels kan dit komen doordat de ouders het geld niet hebben, deels omdat de
ouders andere prioriteiten hebben. Voor deze leerlingen zoeken we nog sponsors.
2.2 Contact tussen TTDF en gesponsorden,
Nyima Sonko onderhoudt in Gambia de contacten met de gesponsorden. Wij schreven daarover in
TB 36 van 19 augustus 2017.
Goed contact is wenselijk om zeker te kunnen zijn dat het geld goed wordt besteed.
Nyima schreef ons op 13 maart jl. iets over dit werk, waaruit blijkt dat dat niet altijd even gemakkelijk
is.
Hier gebruiken wij de telefoon, Whatsapp of e-mail voor contact. Maar daar kan dat maar zelden.
Hieronder leest u wat Nyima schrijft.
:
The applicants are asked to write something short about themselves, their family background,
education background, activities they do, what they want to study or already studying,
constrains in their family and difficulties they face in their education. By doing this, we get to
know about their situation and how necessary it is for them to get a sponsor and it also lets the
sponsor know a bit about who they are sponsoring.
I try to make them understand that they are free to write/say things they are comfortable with
since others might want to keep some issues private and not feel comfortable sharing them
out.
Also, I file their result (which requires a credit in their subjects especially in math and English)
with a picture, documents from the school/university and fee invoice which I have to check
again whenever they come back for the next payment. I also make sure they write something
about their academics and other activities, results, certificates, etc, if any, before they get their
next payment (which is a new system but it seems to work because they all live far and others
go to school and work as well so it is difficult to get in touch with them). Other students also
have communication issues which make it difficult to get in touch with them and the only way is
through their parents which is not very helpful.

Met vriendelijke groet,
Klaas Kimstra, secretaris van het Tumani Tenda Development Fund.
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Tumani Tenda Development Fund
Tussentijds Bericht (TB) nr. 40 31 augustus 2018
Tussentijds Bericht nr. 39 verscheen op 20 maart 2018
Een Tussentijds Bericht is gericht aan donateurs en anderen die belang stellen in het werk van het TTDF
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______

Graag berichten wij u met dit Tussentijds Bericht over de huidige gang van zaken en over de voortgang van
projecten die door ons Fonds in en om Tumani Tenda in Gambia worden uitgevoerd. Deze keer:
*Enkele cijfers aangaande sponsoring van leerlingen en studenten.
*Positief nieuws over de ontwikkeling van Gambia.
*De groei van de middelbare school in Tumani Tenda.
*Informatiebijeenkomst.

1 Sponsoring van leerlingen en studenten.
Tot eind augustus van dit jaar werden geldbedragen ontvangen van 8 individuele personen in
Nederland die expliciet bestemd waren voor studie in Gambia van 13 met name genoemde
Gambiaanse studenten/leerlingen. Van 5 personen werden bedragen ter algemene besteding voor
onderwijszaken ontvangen.
Het totaal van dit jaar tot 31 augustus aldus ontvangen bedrag bedroeg € 4.275.
In 2017 bedroeg dat in dezelfde periode € 4.997.
In de laatste vier maanden van het jaar wordt gewoonlijk nog ca. € 8.000 ontvangen, deels bestemd
voor met name aan de donateur bekende leerlingen/studenten, deels voor algemene
onderwijszaken. Op jaarbasis wordt zo door TTDF ongeveer € 12.000 besteed. In totaal worden
daaruit o.a. ruim 60 goede studenten en leerlingen financieel geholpen. De keerzijde van dat niet
geringe aantal is, dat het een grote opgave is om alle ruim 40 donateurs op de hoogte te houden van
de vorderingen van de door hen gesteunde leerling of student. Dat lukt niet altijd, hoe graag wij dat
ook zouden willen. De studenten en leerlingen wonen verspreid in een grote regio en onderhouden
niet altijd kontact met Nyima Sonko, lid van de familie Soko die de taak op zich heeft genomen
contact te houden met de gesponsorde studenten en leerlingen. Helaas is in Gambia de verspreiding
van mobiele smartphones lang niet wat het in Nederland is. Nyima schreef daar al over in TB 39 van
20 maart j.l.
Wij nemen aan dat daar begrip voor bestaat.
.
Veel zorg wordt door Henriette Brümmer-Sonko cs. besteed aan de selectie en zo nodig begeleiding
van bursalen.. Dit blijkt uit haar laatste bericht over de uitstekende examenresultaten van enkele
middelbare scholieren die medicijnen gaan studeren.
2 Ontwikkeling van Gambia onder de vorig jaar aangetreden landspresident.
In een belangrijke wereldwijde survey per land aangaande verbetering van het maatschappelijke en
sociale klimaat aldaar in de afgelopen tijd staat Gambia op de eerste plaats. Dit en ander
belangwekkend nieuws op dit gebied is te lezen op de website
https://thisisafrica.me/mauritius-africas-peaceful-country/
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3 Over de school in TT.
Tumani Tenda Basic Cycle School zal dit jaar voor het eerst Grade 9 bereiken, wat een examenjaar
is. Hierna zullen de leerlingen elders naar High School gaan. De school telt dan het voltallige 12 jarig
schoolprogramma: 3 jaar kleuteronderwijs, 6 jaar lager onderwijs en 3 jaar middelbaar onderwijs.
De school zal 5 klassen tellen: 2 x grade 7, 2 x grade 8 en 1 x grade 9.
Vorig jaar hebben we sponsors gevonden voor de beste leerlingen, dit jaar zoeken we ook sponsors
die € 50 per leerling willen sponsoren. Als u zich heeft aangemeld zal er een leerling uitgekozen
worden, waarvan u een foto en wat achtergrond informatie kunt verwachten, en natuurlijk een kopie
van de rapportcijfers.
4 Informatiebijenkomst.
Door verschillende omstandigheden – o.a. door grote betrokkenheid bij de snelle en positieve
ontwikkelingen in Gambia - was mevrouw Henriette Brümmer-Sonko deze zomer niet in de
gelegenheid op een geschikt tijdstip voor een informatieavond voor donateurs en belangstellenden in
het TTDF in Nederland te zijn. Wij zijn voornemens die bijeenkomst op een nog vast te stellen latere
datum in 2018 te houden.
Zodra een datum bekend is volgt bericht.

Met vriendelijke groet,
Klaas Kimstra, secretaris van het Tumani Tenda Development Fund.

Het bestuur van het TTDF bestaat uit de volgende personen
Ir. Eize-Jan Bakker
Van Goyenlaan 2c
3723 GP Bilthoven.
Tel 030-229 35 92
ej.bakker@telfort.nl
Penningmeester
Ir. Gerry Swane
Soestdijkseweg Noord 344
3723 HJ Bilthoven.
Tel.: 030-229 39 83
gswane@hetnet.nl

Mevr. Ir. Henriëtte Brümmer-Sonko
Honorair Consul der Nederlanden in Gambia.
Tumani Tenda, Gambia
PO Box 880, Banjul, The Gambia.
Tel. 00 220 777 00 83
henriette.sonko@gmail.com

Mevr. Thea Dengerink-van Dalen
Xaveriuslaan 4
3972 EM Driebergen-Rijsenburg
0343-411928
thea.dengerink@kpnmail.nl

Ir. Klaas Kimstra
Ten Katelaan 5
3723 DR Bilthoven.
Tel.: 030-228 07 12
klaas.kimstra@wxs.nl
Secretaris

8

Tumani Tenda Development Foundation

Annual Report 2018
1. NARRATIVE REPORT
The Tumani Tenda Development Foundation continues to support development activities in Tumani Tenda
and surrounding villages. The main focus, as in 2017, is on support to the educational development. This
includes provision of learning materials and small maintenance to the Tumani Tenda Basic Cycle School
(TTBCS) and Faraba Sutu Early Childhood Development (FSECD), support of the price giving events at Tumani
Tenda and Sohm schools.
More could have been done in the Tumani Tenda schools but due to change of Head Master and many
teachers, they were given time to settle down first. Hopefully there will be more activities in support of
quality education in the coming months.
Tumani Tenda school will for the first time do the national exam for grade 9. This will be an important test to
see how the school is performing. Due to sickness, there was no maths teacher for about two months which
may impact on the Maths results for this group.
Next to this the sponsoring of needy and deserving students from the area continues, funded by individual
sponsors. Several of our sponsored students completed their grade 12 exams with varied results. One of the
students from a vulnerable back ground is repeating her grade 12 this year. Three students did their exam
with excellent results and are now studying Medicine. Two of these students were offered scholarships
through the Gambia Government to study in Marocco, the third one is studying at the University of The
Gambia. Recalling the past, about 15 years ago, we could not identify any Medicine student for sponsorship in
the whole district.
2. Board
Per 31 december 2018 the Board remains the same, all from Tumani Tenda:
Henriëtte Brummer
Ebrima Sonko
Sally Sanyang
Modou Sonko
Michael Mendy
The Board members of the Foundation continue to provide their services and related travel and
administrative expenditures free of charge as contribution to the Foundation. Tumani Tenda remains grateful
to the support we receive from our trusted friends in The Netherlands

Below is an overview of income and expenditures for 2018:
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3. FINANCIAL REPORT 2018
3.1.
·
·
·
·
TOTAL

Assets per 1 january 2018
ZENITH Bank 6010600022 D 255,436.40
Access Bank 2.2.206
D
165.70
Access Bank 2.2.228
D 1,420.54
Access Bank Euro account

€ 725.74

D 257,022.64

€ 725.74

3.2. Received 1 january 2018 to 31 december 2018
Cash from TTDF-Netherlands
D340,000.00
Cash from TTDF-Netherlands
D325,600.00

(€ 6,000.00 @ 56.67)
(€ 5,920.00 @ 55.00)

TOTAL

(€11,920.00)

D665,600.00

3.3. Expenditures 1 january 2018 to 31 december 2018
Infrastructural expenses Tumani Tenda Basic Cycle School D 18,400.00
Learning materials & training expenses TTBCS & FS ECD D 198,150.00
Students sponsorship other schools/institutes
D 378,402.00
Bank charges
D 3,242.50

- € 14.62

TOTAL

- € 14.62

3.4.
·
·
·
·
TOTAL

D 598,194.50
Assets per 31 december 2018
ZENITH Bank 6010600022 D 323,341.90
Access Bank 2.1.206
D
165.70
Access Bank 2.1.228
D
920.54
Access Bank Euro account

€ 740.36

D 324,428.14

€ 740.36

