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1.

Voorwoord

De onrust van 2016, vanwege de presidentsverkiezingen in december 2016 in Gambia,
leken even nog te escaleren begin 2017, nadat voormalig president Jammeh had
aangegeven de verkiezingsuitslag niet te accepteren.
Hoewel wij niet politiek georiënteerd zijn, heeft die situatie er wel toe geleid dat wij ook begin
2017 nog terughoudend zijn geweest met investeren in nieuwe projecten: er was teveel
onzekerheid over de manier waarop de situatie in Gambia zich verder zou ontwikkelen.
Gelukkig is dit uiteindelijk goed afgelopen en is de rust terug in Gambia. Dit betekent dat er
nu weer kansen zijn om te bouwen.
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2.

Doelstelling en visie

‘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.
Gambia staat in de Top20 van armste landen van de wereld. De economie is vooral
gebaseerd op toerisme en heeft afgelopen veel te lijden gehad onder de economische crisis
en de ebola-uitbraak in West-Afrika van afgelopen jaar. Afgelopen jaar leken de
vooruitzichten een stuk beter, tot de onrust begon rondom de op handen zijnde verkiezingen.
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.
Vandaar Stichting Silo Dialla: wij hopen mensen een kans te geven om hun eigen inkomen te
verdienen en daarmee zichzelf en hun familie een beter leven te geven.
2.1 Doelstelling
De (formele) 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:








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.

2.2 Microkredieten
Met het financieren van kleinschalige projecten kan een groot verschil gemaakt worden. Als
mensen de financiële mogelijkheid krijgen om een eigen initiatief uit te voeren, krijgen zij
daarmee de kans in hun eigen onderhoud (en dat van hun familie) te voorzien.
Uitgangspunt hierbij 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.
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3.

Nieuwe kansen

3.1 (On)kosten en baten
Om eens op een andere manier inkomsten te verwerven hebben we op 11 maart een
benefietfeestje georganiseerd in Nijmegen: Dansen in Dio. Tot onze grote vreugde was het
feest ruim voor de datum al uitverkocht! En ook de avond zelf was een groot succes: We
kregen van veel mensen de vraag wanneer het volgende feest georganiseerd zou worden!
Dit hebben we daarom een tweede keer gedaan op 4 november 2017. Helaas waren de
opbrengsten deze keer iets lager dan de eerste keer, maar het was nog steeds een
geslaagde actie om geld in te zamelen. Dankzij deze twee feesten konden we eindelijk een
nieuwe taxi bus aanschaffen voor Malick en deze verschepen naar Gambia!
In 2017 is de verkoop van de engeltjes nog steeds niet gestagneerd en heeft ook weer voor
een groot deel van de inkomsten gezorgd. Deze opbrengst is gereserveerd voor schoolgeld.
Hiermee is de betaling van schoolgeld voor de kinderen, die wij afgelopen jaren ondersteund
hebben, ook voor schooljaar 2017-2018 wederom geborgd.
Verder zijn er twee benefietetentjes georganiseerd met een mooie opbrengst en positieve
reacties.
Daarnaast kregen wij eind 2017 te horen dat de opbrengst van de Kerstmarkt van de
basisschool NSV2 in Nijmegen voor de stichting zou zijn. Deze opbrengst hebben we
gebruikt om tafeltjes en stoeltjes te laten maken voor de 2 klaslokalen van de Kwinella
Nursery School. In het verlengde van deze actie kregen we het goede nieuws dat NSV2 de
Kwinella Nursery School de komende drie jaar wil ondersteunen!
3.2 Communicatie & zichtbaarheid
Door de twee benefietfeesten zijn we redelijk goed zichtbaar geweest op Facebook en in
Nijmegen. Het bijhouden van de website en Facebook blijven echter aandachtspunten.
3.3 Contact met Gambia
Contact met de projectcoördinator is niet heel regelmatig. Aangezien in 2017 alle lopende
microkredieten waren afbetaald hoopten we vooral van de projectcoördinator over nieuwe
potentiële projecten voor microkredieten te horen. Het microkrediet voor de bus van Malick is
aan het eind van 2017 gestart en hiervoor is Fabu de contactpersoon. Verzoeken om
schoolgeld komen via gesproken What's app berichten bij Fabu binnen, en ook heeft Fabu
direct telefonisch contact gehad met de hoofddocent van de Kwinella Nursery School over de
nieuwe schoolbankjes.
Telefonisch contact (voornamelijk via gesproken What’sApp berichten) blijft de beste manier
van communicatie.
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4.

Projecten

4.1 Schoolgeld
Het schoolgeld is ook voor schooljaar 2017-2018 weer betaald voor 11 kinderen. Isatou,
Lamin, Nyima en Nyako gaan nog naar de primary school. Abduhrahman, Aminata,
Babanding, Amadou, Bubacar, Fatoumata en Lamin gaan naar de secondary school.
Voor Kebba hebben we de vraag gekregen of we zijn schoolgeld zouden willen betalen: Hij
doet het goed op school en is gemotiveerd om te leren, alleen de school waarop hij nu zit, is
niet zo goed. Als hij naar de particuliere school in de buurt kon gaan, waar de kwaliteit van
het onderwijs beter is, geeft hem dat een betere uitgangspositie voor een vervolgopleiding en
daarna een baan. Dit verzoek hebben we gehonoreerd.
Awa heeft ons ondersteuning gevraagd voor een zomercursus die zij wilde volgen, in
aanvulling op haar studie om gekwalificeerd docent (PTC = primary teaching certificate) te
worden. Het ging om een bedrag van slechts € 50,-, dus dit was geen probleem.
Van Fatoumata kregen we in oktober de vraag of we haar konden helpen met een laptop (à
€ 150,-). Ook zij is bezig met een opleiding om gekwalificeerd docent (PTC = primary
teaching certificate) te worden. Aan dit verzoek konden wij ook tegemoet komen.
Keba heeft zijn opleiding met succes afgerond en kon in het hotel waar hij stage gelopen
had, een baan krijgen. Nu hij er een tijdje werkzaam is, overweegt hij toch om een
vervolgopleiding te gaan doen, zodat hij meer kansen heeft om door te groeien. Hiervoor zou
hij wel financiële ondersteuning van ons nodig hebben. Hier is hij nog niet mee gestart.
Kadi heeft haar opleiding afgerond en is op zoek naar een passende baan.
4.2 Kwinella Nursery School
In 2017 hebben we naast wat lesmaterialen en educatief speelgoed, weinig kunnen
betekenen voor de Kwinella Nursery School. Fabu vertelde na zijn bezoek in februari
gelukkig dat het goed ging met de school. Ze zijn 'geadopteerd' door de Primary School, wat
betekent dat er schoollunches zijn; dat er gewerkt wordt aan een betere afstemming in
lessen tussen Nursery school en Primary school; en dat er gediplomeerde leerkrachten
werken bij de Nursery school. Eind 2017 hebben we wel een bedrag à € 800,- (opbrengst
kerstmarkt NSV2) ontvangen om tafeltjes en stoeltjes te laten maken voor beide klaslokalen
(60 leerlingen).
4.3 Bijdragen in natura
Ook in 2017 hebben we van verschillende personen en de scholieren van de NSV2
materialen ontvangen, met name educatief speelgoed en lesmaterialen, voor de Kwinella
Nursery School.
4.4 Eindelijk een taxibus
Eind november kwam de nieuwe (tweedehands) bus (Mercedes Sprinter) voor Malick aan in
Gambia. Hij heeft deze meteen in orde laten maken om deze als toeristentaxi in te kunnen
zetten. De kosten voor verzending en het in orde maken in Gambia waren uiteindelijk hoger
dan ingecalculeerd, maar dankzij de opbrengsten van de twee feesten ‘Dansen in Dio’ was
dit geen probleem.
Jaarverslag Stichting Silo Dialla 2017

| KvK nummer: 53534271 |

We hebben op verzoek van Malick gekozen voor een Mercedes Sprinter, omdat hiervoor in
Gambia gemakkelijk reserve onderdelen te vinden zijn en veel expertise is in onderhoud.
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6. Financieel jaaroverzicht 2017
2017

2016

2015

2014

2013

€ 3.474,09

€ 5.726,43

€ 2.540,86

€ 949,30

€ 854,86

€ 6.313,96

€ 3.085,40

€ 5.300,88

€ 4.125,50

€ 1.115,65

€ 960,00

€ 370,00

€ 274,03

€ 200,00

490

€ 18,40

€0

€ 130,00

€ 350,00

€0

€ 350,00

€ 177,00

€ 3.444,85

€ 174,00

€ 1.245,00

€ 1.582

€ 3.171,50

€0

€ 100,00

BATEN
balans
liquide middelen
totaal giften
donaties particulieren*
donaties bedrijven / geef gratis
donaties t.b.v. busje Malick

€ 900,00

dansen in DIO via bank

€ 2.959,97

dansen in Dio, contant

€ 1.273,99

benefiet etentjes

€ 25,00

€ 130,00

opbrengsten sponsoring / werkactie
opbrengsten verkoop engeltjes**

€ 990,00

opbrengsten verkoop spullen

Totaal baten: € 9.788,05

€ 615,65

10

€ 8.811,83

€ 7.841,74

€ 5.074,80

€ 1.970,51

€ 101,20

€ 100,31

€ 128,44

€ 221,21

LASTEN
onkosten stichting

€ 117,94
notaris / kosten KvK

€0

kosten bankrekening

€ 117,94

€ 101,20

€ 100,31

drukwerk
financiering projecten

€0
€ 6.520,00

€ 5.236,54

€ 2.015,00

€ 50,00
€ 1.150,00

waarvan: (regulier) schoolgeld

€ 900,00

examengeld Awa

€ 50,00

mobiel Awa t.b.v. huiswerk

€ 1.600,00
€ 800,00

€ 1.915,00

€ 26

€ 23

€ 150,00 € 50,€ 1.730,00

€ 550,-

€ 500,00

€ 250,-

€ 700,00
€ 110,00

€ 400,00
€ 200,00

€ 700,00
€ 305,00

opleiding Lamin

€ 150,00

examen fee Lamin

€ 100,00

donatie Arabisch schooltje Kwinella
projecten

€ 100,00

€ 150,00

opleiding Kadi
opleiding Keba

€ 800,-

€0

projectcoordinatie Modou

€ 148,71

€ 38
€ 2.405,50

transport versturen schoolspullen

schoolgeld

€ 90,83

€ 100,00
€ 5.370,00

€ 3.586,54

project nursery school – gebouw

€ 3.200,00

project nursery school – “500 activities”

€ 36,54

€ 0,00

waarvan: project Nyako

€ 250,-

project Famara

€ 250,00

project Madi

€ 250,00

project Malick – reparatie busje

€ 350,00

Malick – nieuw busje via A&F, contant

€ 2.000,00

Malick – nieuw busje via bank

€ 3.370,00

Fatou – laptop

€ 150,00

Sunkar – viskoekjes

€ 50,00

Totaal lasten € 6.637,94

€ 5.337,74

€ 2.115,31

€ 2.533,94

€ 1.021,21

€ 3.150,11

€ 3.474,09

€ 5.726,43

€ 2.540,86

€ 949,30

BALANS
** dit geld is specifiek bedoeld voor onderwijs
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