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Situatieschets  

Gambia behoort tot de twintig armste landen ter wereld. Er is 75% werkloosheid, vooral onder 

het jongere deel van de bevolking (16-22 jaar). Deze jongeren ervaren hun leven als doelloos, 

en ze hangen eindeloos op de straat. Hun economische situatie biedt weinig kans op verbetering; 

hun sociale omstandigheden zijn zonder meer slecht te noemen.  

 

De dorpjes Aljamdu en Salikenni liggen op de Northbank, het slecht bereikbare en daardoor 

allerarmste gedeelte van het land. Aljamdu heeft 1500 inwoners, Salikenni het dubbele. 75% is 

jonger dan 22 jaar. Velen van hen volgen na hun veertiende geen onderwijs meer. Ze zijn 

werkloos of veroordeeld tot geestdodende bezigheden in en om het huis. De gevolgen zijn 

voorspelbaar: slechte sociale verhoudingen, veel jeugdzwangerschappen, drugsgebruik, 

HIV/AIDS en andere ziekten, het ontbreken van zelfrespect en een zeer beperkt uitzicht op een 

menswaardige toekomst. Een deel van deze jongeren is al richting Europa gevlucht.  

 

Deze problemen en hun oorzaken is op betrekkelijk eenvoudige wijze aan te pakken, maar de 

aandacht vanuit de Gambiaanse regering is minimaal. De situatie in Aljamdu en Salikenni is 

dan ook kenmerkend voor de gehele regio.  
 

Drie pijlers 

De initiatiefnemers van de FUN Foundation zijn geraakt door deze troosteloze situatie. De 

stichting heeft zich ten doel gesteld om de jongeren uit de dorpen Aljamdu en Salikenni uit hun 

isolement te halen en hen de kans bieden om zich te ontwikkelen. Met de pijlers Educatie, 

Gezondheidszorg en Sport als belangrijke motor. Opleiding, sport, sociale en economische 

ontwikkeling gaan vaak hand in hand. 
 

Het is om deze reden dat de FUN Foundation zich vanaf het eerste begin sterk heeft gemaakt 

voor het vergroten van de mogelijkheden om jongeren in deze dorpen de gelegenheid te geven 

om hun favoriete sport te beoefenen. Onder meer door het leveren van ballen, tenues en door 

het bieden van trainingen en scholing aan lokale trainers. 
 

Missie FUN Foundation 

Het mission statement van de FUN Foundation luidt:  

 

 ‘De FUN Foundation wil met behulp van educatie, gezondheidszorg en sport de 

jongeren van Aljamdu en Salikenni een betere kwaliteit van leven bieden, de sociale 

cohesie in hun dorpen vergroten en de economische vooruitgang bevorderen.’ 
 

Het doel is om de twee dorpen een voorbeeldfunctie te laten vervullen voor de verdere 

uitbreiding van het programma van de FUN Foundation. Om te beginnen moeten er op korte 

termijn een schoolgebouw en twee medische klinieken worden gebouwd. Het schoolgebouw in 

Aljamdu en van de twee klinieken één in Aljamdu en de tweede in het vijftig kilometer verderop 

gelegen Salikenni.  

 

Educatie 

Het schoolgebouw is keihard nodig. De huidige school voor de kinderen uit deze dorpen liggen 

op minimaal twintig minuten loopafstand. In Aljamdu komt een school met drie klaslokalen. 

Om lange reistijden voor de leraren te voorkomen beschikt de school daarnaast over vijf 

slaapplaatsen, een douche en een keuken. Vanzelfsprekend zijn ook gas, water en elektra nodig. 

 

 

 



Gezondheidszorg 

Ook de medische klinieken zijn voorzieningen waaraan de bevolking grote behoefte heeft. Een 

bezoek aan de dichtstbijzijnde EHBO-post vraagt nu nog om een autorit van een half uur over 

een slecht begaanbare weg. De klinieken, elk met een slaapzaal met vijf bedden, moeten 

continue bemand zijn. De leiding zal in handen zijn van de Gambiaanse arts Dr. Isaac Jabang. 

Nederlandse artsen zullen de noodzakelijke (medische) kennis op vrijwillige basis aan lokale 

medici overdragen. 

 

Sport 

De eerder genoemde sportactiviteiten hebben als doel om de jongeren uit hun isolement te 

halen. Het geef hen kans zich te ontwikkelen, de sociale verhoudingen te verbeteren, hun 

zelfrespect vergroten en op die manier ook Aljamdu en Salikenni als geheel een impuls te 

geven. Een impuls die de dorpen in zowel sociaal als economisch opzicht sterker maakt. Wij 

zijn van mening dat ieder kind waar ook ter wereld recht heeft om te sporten. We zetten ons 

dan ook in om dit te realiseren met als belangrijkste doel om bij te dragen aan een grotere 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 
 

Uitvoering van de missie 

De FUN Foundation heeft gekozen voor het realiseren van de missie via een programma van 

vier jaar, met een uitloop naar een vijfde jaar. Stap voor stap vindt de ontwikkeling van jongeren 

en de dorpen Aljamdu en Salikenni plaats.  
 

2016 en 2017 

In de eerste twee jaar is er een heel bijzonder positief resultaat bereikt. De dorpsraad van 

Aljamdu heeft een terrein van twee hectare toegewezen aan de stichting voor het realiseren van 

een school, een medische kliniek en een sportveld. Deze toezegging is contractueel bevestigd. 

Middels sponsoring van Sportservice Nederland zijn er twee doelen en twee dug-outs 

gerealiseerd. Daarnaast zijn drie complete teams van sportkleding en ballen voorzien.  

 

In samenwerking met een Nederlandse gymnastiekdocent en een KNVB WorldCoach zijn 

parallel hieraan een twaalftal voetbaltrainers bijgeschoold. Om de jongeren en hun ouders bij 

te staan op het gebied van taal en communicatie, sociale vaardigheden, hygiëne, HIV/AIDS- en 

zwangerschapspreventie en het voorkomen van drugsmisbruik en tropische ziektes. 
 

2018 

De educatie op school en in de medische kliniek moet gestalte krijgen. Het inmiddels 

aangelegde kunstgrasveld wordt voorzien van belijning, echte doelen en een water 

absorberende laag lavazand. Gestreefd wordt naar de bouw van een toilet- en kleedruimte. Het 

niveau van de trainingen voor de competitieselectie wordt verhoogd. Sporttenues en –

materialen (ballen, whiteboards, etc.) worden aangevuld. Er vindt een structurele controle van 

alle ontwikkelingen plaats. 
  

2019 

De educatie op de school en medische kliniek wordt voortgezet en er worden tests ontwikkeld 

om de resultaten meetbaar te maken. Het succes in de voetbalcompetitie brengt veel 

enthousiasme teweeg bij de jongeren. Een vijfde en zesde elftal komen van de grond en de 

opleiding van trainers wordt geïntensiveerd. Voor het dorp betekent de toegenomen 

voetbalactiviteiten extra drukte, waarmee extra omzet gegenereerd kan worden. Bijvoorbeeld 

door advertentie inkomsten of meer revenuen uit wedstrijdbezoek. De sportactiviteiten voor 

meisjes worden uitgebreid. 
 

2020 

Er wordt verder gewerkt aan de verzelfstandiging van de sportprogramma’s in Aljamdu en 

Salikenni. Het doel is dat ze uiteindelijk zonder financiële hulp van buitenaf voort gezet kunnen 

worden. Wellicht zijn de activiteiten uit te bouwen zijn naar andere dorpen in de regio. Voor 

deze ontwikkelingen staat nu een periode van drie tot vier jaar. Bij de verdere verzelfstandiging 

kan in eerste instantie gedacht worden aan het verhuren van accommodaties en 

trainingsmaterialen en aan de ontwikkeling van horeca- en aanverwante activiteiten.  



In een latere fase liggen er kansen om marktactiviteiten te organiseren voor de verkoop van 

tuinbouwproducten van de lokale bevolking (kleine boeren in noten, tomaten en bananen). 

 

Er zijn meerdere trainers die de jongeren begeleiden in alle aspecten van de voetbalsport en er 

zijn meerder jongens- en meisjesteams.  
 

Beleid in relatie tot middelen 

De financiële middelen die nodig zijn om dit project op te starten en te realiseren zijn op te 

splitsen in twee categorieën: investeringen en uitvoeringskosten.  

 

 De investeringen zijn gericht op het kunnen verwezenlijken van noodzakelijke 

accommodaties. Hiervoor is een meerjarenbegroting gemaakt. Uitvoering van deze 

plannen zal volgen wanneer hiervoor de vereiste middelen aanwezig zijn. 

 

 De uitvoeringskosten bestaan uit het inzamelen en leveren van schoolmeubilair, 

leermiddelen (pennen, schriften, etc.), medische apparaten, het werven van leraren en 

artsen en het leveren van kleding en trainingsmiddelen voor sportende kinderen. 

 

Wijze van fondsen werven 

Voor haar fondsenwerving bestrijkt de FUN Foundation een breed terrein. De stichting doet 

een beroep op particulieren, bedrijven, fondsen, scholen, sportverenigingen, Rotaryclubs en 

andere organisaties om de missie te steunen. Vanzelfsprekend biedt de stichting de 

mogelijkheid tot doneren via de website en haar social media kanalen. Naast financiële 

bijdragen zamelt de FUN Foundation ook (sport)materiaal in, zoals nieuwe of gebruikte 

voetballen. 
  

Besteding van fondsen 

De binnengekomen gelden en materialen komen volledig ten goede aan de bevolking in 

Aljamdu en Salikenni. Voor de operationele kosten die worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het 

vervoer van materialen, zullen sponsoren worden gezocht. 

 

Slotopmerking 
Met het hier beschreven programma worden Aljamdu en Salikenni en hun bevolking in staat 

gesteld om een grote stap voorwaarts maken. Belangrijk om te vermelden is dat de FUN 

Foundation zich hierin volop gesteund weet door Wally Baldeh (hoofdtrainer Aljamdu) en 

Sulayman Saho (onderwijzer Salikenni) en door de chiefs en councils van beide dorpen. 

Daarnaast is er begin 2016 een lokale begeleidingsgroep geformeerd, bestaande uit een arts, 

een politiefunctionaris, een aan het gerechtshof verbonden jurist en een lokale ondernemer.  
 

 

Het bestuur van de FUN Foundation, 

 

Ron Brouwer  (voorzitter) 

Ton Moes (penningmeester) 
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