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1. Inleiding
‘Silo Dialla’ betekent in Mandinka letterlijk ‘Maak de weg vrij’, in figuurlijke zin betekent het ‘Geef
een kans’. De stichting is in 2011 opgericht om kleinschalige projecten in Gambia (West-Afrika) te
kunnen financieren en uitvoeren. Hierbij richten wij ons op onderwijs en inkomen.
Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat
goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt kennis die kan worden doorgegeven
aan volgende generaties, aldus Unicef. Toch is het in Gambia nog lang niet vanzelfsprekend dat een
kind naar school gaat. Soms omdat de ouders het belang van onderwijs niet inzien, maar veel vaker
omdat zij niet het geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan. Volgens een rapport van
de United Nations (Human Development Index 2015) ligt het analfabetisme in Gambia nog op 50%.
Vandaar Stichting Silo Dialla: wij willen kinderen een kans geven op goed onderwijs, zodat zij zich
kunnen ontwikkelen en hun eigen kansen kunnen creëren voor een betere toekomst.
Daarnaast richten wij ons op inkomen.
Gambia behoort tot de armste landen van de wereld (175 van de 188 in de Human Development
Index). De economie is vooral gebaseerd op toerisme en is nog niet hersteld van de economische
crisis en de ebola-uitbraak in West-Afrika. Voor veel Gambianen is het lastig om in hun eigen
inkomen te voorzien en hun familie te onderhouden. Als ze een goed idee hebben om een eigen
bedrijfje op te zetten, ontbreekt het veelal aan financiële mogelijkheden om het uit te voeren, terwijl
het meestal om een relatief klein bedrag gaat.
Ons uitgangspunt is dat het geld in de vorm van een microkrediet verleend wordt. Op deze manier
willen we de eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van mensen stimuleren, zodat mensen
van hun eigen kracht kunnen uitgaan. Hierbij bekijken we per project afzonderlijk op welke manier
(bedrag en termijn) terugbetaling mogelijk is.
Zo hopen wij mensen een kans te geven om hun eigen inkomen te verdienen, zelf het schoolgeld van
hun kinderen te betalen en daarmee zichzelf en hun familie een beter leven te geven.
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2. Strategie
2.1. Kernprincipes en uitgangspunten
De doelstelling van Stichting Silo Dialla is: Door het opzetten van (grotere of kleinere) projecten,
kansen creëren om leefomstandigheden te verbeteren en een bijdrage leveren aan het verminderen
van armoede en/of bestaansonzekerheid in Gambia.
De stichting wil dit onder meer bereiken door:
o

o

o
o

Het betalen van schoolgeld aan individuele personen, zodat kinderen / volwassenen de
mogelijkheid krijgen een goede opleiding te volgen, waarmee zij beter in staat zullen zijn een
goede baan te vinden om in het eigen onderhoud te voorzien.
Het creëren van mogelijkheden voor of het faciliteren van een individueel persoon, een familie of
een groep personen (d.m.v. financiële hulp) om, op een duurzame manier, een bedrijfje of
activiteit op te zetten, zodat voldoende inkomsten gegenereerd kunnen worden om in het eigen
onderhoud te voorzien.
Het leveren van een (financiële) bijdrage aan een (bestaand) project om de leefomstandigheden
van een gemeenschap, structureel en op een duurzame manier, te verbeteren.
Het samenwerken met (één of meerdere) andere organisatie(s) om een project op te zetten,
waarmee de leefomstandigheden van een gemeenschap, structureel en op een duurzame
manier, verbeterd kunnen worden.

Stichting Silo Dialla beoogt niet het maken van winst. Alle baten zullen ten goede komen aan de
beoogde doelstelling. Mocht de stichting worden ontbonden, dan zal het resterende saldo in
overeenstemming met de doelstellingen worden besteed (conform statuten art. 13.2).
2.2. Missie
Stichting Silo Dialla wil mensen een kans te geven om hun eigen inkomen te verdienen en daarmee
zichzelf en hun familie een beter leven te geven.
Daarnaast zet de stichting zich in om kinderen een kans te geven op goed onderwijs, zodat zij zich
verder kunnen ontwikkelen en hun eigen kansen kunnen creëren voor een betere toekomst.
2.3. Werkzaamheden van de stichting
De stichting wil haar doelstellingen realiseren door het actief werven van fondsen. Hieronder vallen
onder meer, naast donaties, ook sponsoracties, werkacties, benefietetentjes en -feesten en verkoop
van (zelfgemaakte of gedoneerde) spullen. Daarnaast wordt ook duurzaam, educatief speelgoed en
schoolmateriaal ingezameld en verscheept voor de Kwinella Nursery School.
Onze projectcoördinator in Gambia onderhoudt contacten met (de ouders van) de kinderen, die
afgelopen jaren al schoolgeld ontvangen hebben, over de voortgang. Daarnaast heeft hij regelmatig
contact met de personen, die een microkrediet ontvangen hebben voor het opzetten van een
activiteit om eigen inkomsten te genereren. Hij koppelt zijn bevindingen terug aan het bestuur.
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3. Beleid
3.1. Overzicht toekomstige projecten
Microkrediet voor inkomen
Wat betreft de verstrekking van microkredieten opereert Stichting Silo Dialla vooral vraag-gestuurd.
Wij zijn van mening dat mensen van hun eigen kracht en kunne moeten uitgaan en zelf kunnen
aangeven op welke manier zij hun inkomsten willen genereren. Dit moet uiteraard een reëel
(weloverwogen en haalbaar) plan zijn.
Schoolgeld
Aanvragen voor schoolgeld worden individueel in behandeling genomen en de kinderen en hun
schoolprestaties worden door ons gevolgd. Ons doel is om kinderen die eenmaal door ons
gesponsord zijn ook in de volgende jaren te kunnen sponsoren. We willen dat deze kinderen
minstens het basisonderwijs, maar zo mogelijk ook voortgezet onderwijs en een beroepsopleiding
kunnen voltooien.
Kwinella Nursery School
Al voor oprichting van de stichting (in 2011) hadden wij regelmatig contact met de Kwinella Nursery
School. Kwinella is een dorp in het binnenland van Gambia.
Dit schooltje is in 1995 opgericht door een inwoner van het dorp om ervoor te zorgen dat kinderen al
vanaf een jaar of 4 jaar school kunnen en alvast wat Engels leren, voordat ze naar de lagere school
gaan (vanaf een jaar of 7).
Het schooltje ontvangt geen financiële steun van de overheid en ouders kunnen nauwelijks een eigen
bijdrage betalen. Dit betekent dat er geen middelen zijn om (gekwalificeerde) leraren te betalen,
schoolspullen aan te schaffen of in het onderhoud van de gebouwtjes te voorzien.
Eind 2015 is via een sponsorloop geld ingezameld voor de school. Dit geld is voldoende om het dak
van de school te vervangen en wat lesmaterialen aan te schaffen. Er is echter nog overig onderhoud,
en we zouden graag de inrichting van het gebouwtje verbeteren. Ook neemt het leerlingenaantal toe
(wat natuurlijk op zich een positieve ontwikkeling is), waarvoor misschien een extra lokaal moet
worden gebouwd. We zullen de komende jaren dus verder blijven zoeken naar aanvullende
financiering. Ook zullen we verder gaan met het inzamelen van duurzaam en educatief speelgoed,
alsook lesmaterialen voor het schooltje.
Samenwerking Demba Ning-Nyako Development Association (DNNDA)
Ook staat er, in samenwerking met een stichting in Kwinella, een groter project op stapel. Er is in het
dorp grote behoefte aan een betere water- en energievoorziening. In Gambia is deze stichting
‘Demba Ning-Nyako Development Association’ bezig met het uitwerken van een plan om
waterputten te slaan en zonnepanelen te installeren. Financiering hiervoor is voor hen lastig te
realiseren. Stichting Silo Dialla wil zich inspannen om externe financiering in Nederland te zoeken.

Beleidsplan 2016 – 2021, Stichting Silo Dialla

5

3.2. Fondsenwerving
Door de kleinschaligheid van de stichting blijkt het lastig grotere organisaties bereid te vinden om
een donatie te doen. Om deze reden is Stichting Silo Dialla vooral afhankelijk van particuliere
donaties, sponsoracties, werkacties, benefietetentjes en – feesten en verkoop van (zelfgemaakte of
gedoneerde) spullen.
Voor financiering van ondersteuning voor de Kwinella Nursery School wordt gekeken naar
mogelijkheden van sponsoring door een school.
Voor het project in Kwinella om water- en energievoorziening te verbeteren zal gezocht worden naar
subsidie van een bedrijf of bank.
3.3. Beschikken over het vermogen van de Stichting
Het bestuur van Silo Dialla bestaat uit vijf personen: voorzitter, penningmeester, secretaris en twee
leden. De taken en verplichtingen van de bestuursleden zijn vastgelegd in de statuten en het
huishoudelijk reglement.
De wijze waarop het vermogen wordt beheerd en erover kan worden beschikt, is uitgewerkt in het
huishoudelijk reglement, onder het kopje ‘Donaties en declaraties’ (bladzijde 4).
Uitvoering van het beleid, evenals het toezicht erop, gebeurt door de bestuursleden.
Voor de uitvoering van projecten, de besteding van ingezamelde middelen en het toezicht daarop in
Gambia worden duidelijke afspraken gemaakt met onze project coördinator ter plaatse.
Terugkoppeling verloopt via communicatie per mail, telefonisch en bezoek aan de projecten ter
plaatse.
3.4. Besteding van het vermogen van de Stichting
In Gambia wordt zeer weinig administratief vastgelegd: in Gambia beschikken slechts weinig
particulieren over een bankrekening; er worden nauwelijks facturen geschreven voor aangeschafte
producten; schoolgeld wordt contant betaald. Het is dus vrijwel onmogelijk om de transparantie van
onze uitgaven te bieden, zoals wij dat hier gewend zijn.
o

Microkredieten

Bij het bepalen of iemand in aanmerking komt voor een microkrediet, maakt de projectcoördinator
een inschatting van de betrouwbaarheid en haalbaarheid (rendabel / realistisch) van het voorstel.
Leningen worden contant verschaft door onze projectcoördinator. Hierbij maakt hij een
overeenkomst op waarin wordt aangegeven welke bedrag er ontvangen is, wat het doel is dat met
het microkrediet bereikt zal worden en op welke termijn de lening terugbetaald zal worden.
o

Schoolgeld

Uitgangspunt bij onderwijs is, dat de kinderen die afgelopen jaren schoolgeld ontvangen hebben, dat
blijven ontvangen, totdat zij hun opleiding afgerond hebben. Aanvullende verzoeken voor betaling
van schoolgeld, die in de loop van het schooljaar nog binnenkomen, worden zoveel mogelijk
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gehonoreerd.
Er komen nu ook meer verzoeken binnen voor financiering van een vervolgopleiding. Als het hiervoor
vereiste toelatingsgesprek positief verloopt, zullen wij, zolang het beschikbare onderwijsbudget van
de stichting dit toelaat, ook deze verzoeken honoreren.
o

Kwinella Nursery School

Voor de Kwinella Nursery School is in oktober 2015 geld ingezameld via een sponsorloop van een
lagere school in Utrecht. Begin 2016 zal een bestuurslid van Silo Dialla in Kwinella aanwezig zijn om
de werkzaamheden te volgen die van dit geld worden betaald.
In bijlage 4 treft u aan het financieel overzicht over de afgelopen jaren.
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4. Beheer
4.1. Vermogen en kostenstructuur van de stichting
Conform de regels voor ANBI stichtingen beschikt Stichting Silo Dialla niet over vermogen. Wel
kunnen gelden gereserveerd worden gedurende een langere periode voor de uitvoering van een
groter project.
4.2. Beloning beleidsbepalers
Bestuursleden zijn niet gerechtigd zich op eniger wijze voor hun inspanningen en/of
tijdsbesteding te laten compenseren.
Bestuursleden zijn gerechtigd voorgeschoten uitgaven t.b.v. activiteiten van de stichting te
declareren, alleen wanneer kosten vooraf kenbaar zijn gemaakt aan het bestuur en goedgekeurd
door de penningmeester. Vooralsnog zijn telefoontjes, reiskosten i.v.m. de bestuursvergaderingen en
printkosten voor vergaderstukken niet declarabel.
4.3. Beschrijving administratieve organisatie
Het bestuur van Silo Dialla bestaat uit vijf personen: voorzitter, penningmeester, secretaris en twee
leden. De taken en verplichtingen van de bestuursleden zijn vastgelegd in de statuten en het
huishoudelijk reglement (zie bijlage 3).
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Bijlage 1, Begroting 2016

Begroting 2016 (jan 2016)
BATEN
Balans

€ 5726,43

UITGAVEN
Vergoeding project coördinatie
Gambia
Gereserveerd:
Kwinella Nursery School*
Schoolgeld (geoormerkt)

€ 100,-

Waarvan reservering schoolgeld 2016-2017
Verzoek schoolgeld Lamin
Nog te besteden (schoolgeld):
Projecten:
Reservering busje Malick
Project Yaya
Nog te besteden (projecten):

€ 3.270,85
€ 1.108,50
€ 800,€ 150,€ 158,50
€ 1.247,13
€500,€ 250,€ 497,13

Schoolgeld
gereserveerd
uitgegeven
2013
€ 100,€ 550,2014
€ 3.321,50
€ 1.730,2015
€ 2.320,€ 1.915,2016
€ 705,-*
€ 1.600,-**
totaal
€ 6.446,50
€ 5.795,balans
€ 651,50
* Opbrengsten van de engeltjes 2016 (tot 27/7/2016)
** Hier zitten de uitgaven voor het schoolgeld 2016-2017 (à 800) bij.

Busje Malick
gereserveerd
Reservering 2015
Etentjes 2016
Reparatie
balans
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€ 500,€ 1.030,€ 350,€ 1.180,-
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