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1. Gamrupa Europe

1.1Inleiding
Sinds 2002 werkt de kern van het bestuur van Gamrupa in Sifoe (op het platteland van The Gambia
(West-Afrika),  een dorp  dat  pas  in  2014 aangesloten  werd  op  een elektriciteitsnetwerk en  dat
slechts provisorische watervoorziening  heeft.  Ellen Meulenveld en haar moeder Hinke de Klerck
ondersteunden, in nauwe samenwerking met dorpelingen, de ontwikkeling van kleinschalige vee-
en tuinprojecten en een waterverdeelsysteem (in de schooltuin). Tot 2007 werden deze projecten
uitgevoerd vanuit een ongeregistreerde werkgroep in Nederland en een groep toegewijde mensen
uit het dorp Sifoe.
Maar de projecten groeiden en de focus breidde zich uit naar het verbeteren van onderwijs en
medische zorg in de regio.  Deze ontwikkelingen leidden tot de officiële registratie van de NGO
GamRuPA, wat staat voor Rural  Poor Association (The Gambia),  in Gambia op 7 juni  2007. Het
bestuur  bestaat  uit  de  mensen  die  tot  dat  moment  alle  projecten  hebben  gecoördineerd.  De
werkgroep in Nederland schreef zich in als Stichting Gamrupa Europe bij de Kamer van Koophandel
op 1 oktober 2008.  In België is Gamrupa actief sinds 2012, eerst als een feitelijke vereniging en
sinds 4 januari 2016 als vzw. Sindsdien zijn er verschillende projecten opgezet en uitgevoerd, die
blijk geven van een intensieve samenwerking tussen de lokale bevolking in het dorp Sifoe en de
stichting  in  Nederland  en  GamRupa  in  Gambia.  Ook  lokale  scholen,  de  ziekenpost,
overheidsinstanties en andere relevante partijen in Gambia werken mee aan de projecten.  

1.2 Doelstelling, visie en missie 
Statutaire doelstelling
De organisatie heeft tot doel het ondersteunen en begeleiden van ontwikkelingsprojecten in The
Gambia, West-Afrika.

Visie
De visie van Gamrupa Europe is dat ontwikkeling alleen door de mensen zelf tot stand gebracht kan
worden. Gamrupa kan hierin een helpende hand toesteken en mogelijk handvatten aanreiken, doch
de ontwikkeling komt primair voort uit de noden en ideeën van de bevolking. 

Missie
Op basis van deze visie ondersteunt en begeleidt Gamrupa Europe kleine ontwikkelingsprojecten in
Gambia  om  vooruitgang  te  realiseren.  Dankzij  de  wisselwerking  tussen  lokale  kennis  en
arbeidskracht  van de plattelandsbewoners  enerzijds  en  de  professionele  begeleiding  en kennis
vanuit Nederland en België anderzijds, richten Gamrupa Europe en de lokale inwoners zich samen
op de ontwikkeling van de gemeenschap. 

1.3Voorlichting, publiciteit en partners
De vrijwilligers van Gamrupa Europe geven voorlichting over het werk dat de organisatie verricht
en  zoeken regelmatig  de  publiciteit  op,  bijvoorbeeld  bij  regionaal  weekblad;  Rondom,  Kerk  en
Leven, gemeenteberichten aangevuld met persoonlijke mails. Ook is de de organisatie aanwezig op
meerdere braderies, gelegenheidsmarkten en specifieke activiteiten over Noord-Zuid problematiek
en opleidingen.
In Gambia verschijnen regelmatig artikelen over het werk van Gamrupa in de verschillende kranten
zoals de Daily Observer en Foorya. Aan de opening van de Lower Basic School in Sifoe (ook een
initiatief van Gamrupa) werd in het nieuws van de GRTS (landelijke omroep) op zowel radio als
televisie met uitgebreide reportages en interviews aandacht besteed. 

Vzw Gamrupa is lid van 4de pijler, 4de pijler panel 11.11.11, Gemeentelijke Raad voor Ontwikkeling
Samenwerking ( GROS) Kampenhout, Noord-Zuid gelinkt Heist-op-den-Berg.
Er is een zeer nauwe samenwerking met Stichting Gamrupa Europe van Nederland en Gamrupa The
Gambia in Gambia

1.4Bestuurssamenstelling
Marcel Simons Voorzitter
Hanne Decloedt Secretaris
Christian Jorgenson Penningmeester



2. Activiteten en projecten 2016
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de activiteiten en projecten die Stichting Gamrupa 
Europe heeft uitgevoerd in 2016.

2016
was een jaar  met grote emoties
vreugde en verdriet wisselden elkaar in snel tempo af
ontgoocheling en onbegrip was er gedurende maanden
er vormden zich autonome delen binnen het bestuur van Gamrupa waar het hoofdbestuur van 
Gamrupa geen vat meer op had
uiteindelijk heeft het hoofdbestuur besloten dat België zich moest reorganiseren en de beide 
zich autonoom wanende bestuursleden werden uit het bestuur van Gamrupa Europe Belgium 
gestemd waarna een nieuw bestuur aantrad
maar we bewezen dat niks ons kan afbrengen van onze taak en visie
we kwamen vastberaden uit 2016
wij heten de nieuwe bestuursleden van harte welkom

Januari 2016
 Op 6 januari wordt in het het Staatsblad van België bekend gemaakt dat Gamrupa Europe 

Belgium officieel een VZW is geworden.
 Eveneens op 6 januarie hebben we een vergadering met leerkrachten ter voorbereiding van 

het project “Teatch the Teatcher”.
Het is de bedoeling dat leerkrachten vanuit België met hun collega's in Gambia ervaring en 
onderwijstechnieken uitwisselen. Tevens een kennismaking en voorbereiding voor mogelijke 
stages voor studenten onderwijs.

 12 januari, Hinke breekt haar heup en is voor langere tijd uitgeschakeld.
 De 23ste januari vertrekt een volle container met schoolmeubilair en leermiddelen, 

medische apparatuur en medicijnen en andere nuttige gebruiksvoorwerpen naar Gambia 
vanuit Nederland.

 24 januari vergadering Gamrupa Europe bij Ellen Meulenveld.
 Op 26 januari is er een bijeenkomst in Antwerpen met vertegenwoordiger van Eyes for the 

World, in het kader van een brillen project.

Februari 2016
 Op 18 januari was Gamrupa aanwezig op de receptie van de Ambassadeur van Gambia ter 

gelegenheid van de verjaardag van de onafhankelijkheid van Gambia.
 20 januari indienen van subsidiedossier bij de gemeente Kampenhout via GROS 

(gemeentelijke raad voor ontwikkelings samenwerking. Dit dossier werd later op het jaar 
goed gekeurd.

Februari en maart 2016
15 februari t/m 10 maart controle reis naar Gambia door de voorzitter van Gamrupa Europe 
Ellen Meulenveld.

- zaken gedaan in Gambia:
- 16/2 inspectie LBS Sifoe. Er zijn veel op- en aanmerkingen. Toiletten zijn volledig 

afgebroken en stortbakken moeten vervangen worden. Er zal een oplossing gezocht 
worden voor het vuil worden van de muren. Het beste lijkt de muren over te schilderen 
met olieverf dat afneembaar is en dus schoon gehouden kan worden.

- 20/2 Inspectie LBS Mandinari. Er is van alles aan de hand maar de bouw op zich is 
beter dan in Sifoe.

- Er is op 22/2 een overleg met Babacar Gomez op de LBS Tanji betreffende het werk als
klusjesman. De oude zonnecellen van de Senior secundairy school in Sifoe kunnen 
uitstekend dienst doen om de waterpomp aan te drijven waardoor ook de vrouwentuin 
weer tot bloei kan komen.

- 23/2 Oprichtingsvergadering VSGambia in het Baobab hotel. Ellen schrijft de notulen.
- Op 25/2 komt de container eindelijk vrij en komt hij naar Sifoe. Er lijkt geen eind te 

komen aan alle pakken, zakken en dozen die uit de container komen.



- 27/2 overleg over de bouw van de timmermans- en metaallokalen bij Educatief 
centrum (Ole Mikkelsen van CWB is als vrijwilliger gekomen om bij de bouw te helpen.) 
Taak voor ons is om de benodigde gereedschappen en machines te financieren.

- Tijdens het Sportevenement in Sifoe op 27 februari, het zogenaamde inner house 
tournament, worden de leerlingen van grade 12 verdeeld over vier groepen te weten 
YPWB, CCF, CWB en Gamrupa. Als traktatie worden  de zure matten die in de container 
zaten uitgedeeld. De kinderen en volwassenen vinden het eerst vreemd smaken maar 
lusten er dan nog wel een.

- 28/2 Het tekenen van het contract voor het afsluiten van de lening met Boubacar 
Diallo voor de bouw van het kippenhok en het opstarten van zijn eigen bedrijf op de 
door hem aangekochte grond in de buurt van Karang in Senegal

- 29/2 Overleg Babucar Gomez + inspectie waterleiding voor aansluitpunten
- 1/3  Discussie over de watertoren bij de school in Mandinary. 
- 3/3 Vergadering in de LBS in Mandinary over het gebruik van NAWEC water en de bouw 

van de watertoren met het volledige schoolbestuur en Papa Omar
- 4/3 Vergadering met het volledige bestuur van Gamrupa The Gambia waar het 

afgelopen jaar besproken wordt en nieuwe lijnen worden uitgezet.

Maart 2016
 25 maart Vergadering van het bestuur in België.

 Op 21 maart komt het voltallige hoofdbestuur bijeen voor de jaarvergadering van 
Gamrupa Europe bij Hinke de Klerck. Besproken wordt naast de gewoonlijke stukken in een 
jaarvergadering o.a. het zoeken van nieuwe bestuursleden daar Hinke aangeeft het niet 
langer bol te kunnen werken om en secretaris en penningmeester te zijn. Afgesproken wordt
dat Henny Sueters de taak van penningmeester op zich gaat nemen en er actief gezocht zal 
worden naar aanvulling van vrijwilligers. Er lijkt een kandidaat te zijn maar deze laat enige 
tijd later weten zich niet vrij te kunnen maken.

April 2016
 In april vinden er alleen de lopende zaken zoals vergaderingen van het dagelijks bestuur en 

de opvolging van de projecten plaats. 

Mei 2016
 Het is een droevige dag als op 24 mei Hinke de Klerck tijdens haar slaap blijkt te zijn 

overleden. Zij zal altijd een groot goed in onze stichting blijven. Niet alleen omdat zij een 
van de oprichters was of om haar nooit aflatende enthousiasme in haar werk voor Gamrupa,
maar om de mens die zij is geweest. Zij heeft een blijvende stempel op ons werk gezet en 
wij zullen haar nog vaak treffen in onze bezigheden daar zij ons voor jaren werk aan ideeën 
en plannen heeft nagelaten. Wij zullen natuurlijk het schooltuin/waterproject van Hinke 
en Pieter de Klerck voortzetten.
.

Juli 2016
 Op 18 juni wordt er een paelladag gehouden in Hallar in samenwerking met de plaatselijke 

afdeling van Kom op tegen kanker.
 Er wordt op 21 juli een gezamenlijke vergadering van Stichting Gamrupa Europe en VZW 

Gamrupa Europe – Belgium gehouden bij Henny Sueters thuis. Gesproken wordt over onze 
zorg betreffende het functioneren van twee bestuursleden in België die zich niet 
conformeren aan onze filosofie van zelfontwikkeling door de mensen in Gambia en zich niet 
aan de afspraken houden die er gemaakt zijn. 
Ook wordt er gesproken over de lege plek die Hinke heeft achtergelaten en die we maar 
niet opgevuld kunnen krijgen.
Christian Jorgensen heeft gevraagd ook aanwezig te mogen zijn. Hij heeft eerder deel 
uitgemaakt van het bestuur van Gamrupa Europe maar is eruit gestapt om zich volledig te 
kunnen bezighouden met zijn eigen water voor iedereen project in het binnenland van 
Gambia. Nu zoekt hij toenadering om zo toegang te krijgen tot Wilde Ganzen. Hij is van 
harte welkom en wij zullen hem zoveel we kunnen steunen.

 24 juni Vergadering  van het bestuur in België.

Augustus 2016



 Op 13 augustus staat Gamrupa met een stand op de Zomerkriebels in Keerbergen.

September 2016
 9 september staat Gamrupa met een stand op de avondmarkt te Kampenhout.

Oktober 2016
 15 september Spagetti dag georganiseerd door leerkrachten te Bonheiden voor hulp met 

het project  “Teach the Teatcher”
 In de VZW Gamrupa Europe – Belgium blijken de cultuurverschillen binnen het kader van 

ontwikkelingswerk te groot om het bestuur te kunnen handhaven. Er wordt gezocht naar een
oplossing. 

November 2016
 Er vertrekt een container vanuit België.
 29 november volgen van een cursus over sociale media ingericht door 4de pijler te Zemst.

December 2016
 Het bestuur van de afdeling in België valt uit elkaar waardoor een bestuursvacuüm ontstaat.

Op de Algemene vergadering van 22 december wordt na een periode van 
miscommunicatie en frustratie besloten om het bestuur te veranderen. De heren Geysels en
Swolfs gaven reeds aan te willen vertrekken. Mijnheer Christian Jorgenson en mevrouw 
Hanna Decloedt nemen zitting in het bestuur van Gamrupa. Wij heten de nieuwe 
bestuursleden van harte welkom.

 Op 27 december vindt er een ontmoeting plaats met het team teach the teachers in 
Bonheiden. Het team bestaat uit de dames Sofie en Nadia Geeraerts, Karen Marinus en 
Lieve Kerkhove. Twee leerkrachten en twee verpleegkundigen. Het wordt een open en eerlijk
gesprek waarin naar voren komt dat er nogal wat communicatie problemen zijn geweest 
met het voormalige bestuur. De dames willen graag verder met hun project op de LBS in 
Sifoe en hebben zeer genoten van hun reis naar Gambia. Zij hebben op de LBS in Sifoe 
wonderen verricht door in de kleuterklassen meer structuur aan te brengen, poppenkast te 
spelen, liedjes te zingen en nieuwe lesmethodes te introduceren. Een heel andere 
benadering van leren dan in Gambia gebruikelijk is maar zeker een die voortgezet gaat 
worden. Ook in het Health Center verrichten zij wonderen door zelf schoon te gaan maken 
en de pharmacy in te richten. Dit vindt navolging omdat Mr. Yunusa Sowe hierna de 
verpleegsters en andere vrijwilligers verplicht iedere dag vóór aanvang van de dienst een 
half uur schoon te maken. Een cultuurshock! 

En verder:

In 2016 startte Hanne Decloedt het “butterfly maandverband project” met de jonge 
vrouwen van Gamrupa in het Educatief Centrum.

In de kraamkamers van het health center in Sifoe zijn sinds de opening op 7 februari 2015 al 
meer dan 300 kinderen geboren. Is geen van de kraamvrouwen overleden. Wel twee veel te 
vroeg geboren baby’s zonder overlevingskans.

Gedurende het ganse jaar werd druk gezocht naar hulpgoederen voor Gambia. Er werden dan
ook meerdere km gereden om alles samen te brengen. Goederen werden opgehaald in 
Stekene, Geel, Kampenhout, Hallaar, Heist-op-den-Berg, ...

We blijven  op zoek naar vrijwilligers om iets op touw te zetten, de infostand te bemannen, 
publiciteit te regelen, de website en facebook te beheren, spaarkubussen te verspreiden en 
weer in te zamelen enz, enz enz. 
Onze website en facebook pagina groeiden ook dit jaar. Al blijft het zoeken naar een webmaster
dringend.

Regelmatig werd via mail maar ook op meerdere vergaderingen zowel in België als in 
Nederland besproken met onze Nederlandse vrienden hoe bestaande projecten evolueerden en
welke nieuwe projecten zich mogelijk aandienden. 



Dank  giften, sponsoring, … kon Gamrupa Europe – Belgium in 2016 financiële hulp verlenen 
aan: container ( 5.831,00€ ), Boubacar Dialo ( 1.305,00€ ), Eyes for Gambia ( 1.346,67€ ), 
School Sindian (20,00€) en werden er voor 947,04€ hulpgoederen aangekocht en ter plaatse 
verdeeld.

Een korte vooruitblik op komend jaar
In 2017:

 Gaan er verschillende containers met goed verkoopbare gebruiksgoederen de kant van 
Gambia op om daar door de vrouwen van Gamrupa verkocht te worden zodat de markt in 
Sifoe gerenoveerd en uitgebreid kan worden.

 Denken we na over een volledig nieuw logo dat ontworpen is maar nog niet goedgekeurd in 
te gaan voeren.

 Zijn we naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers die met hand en spandiensten ons doe-
werk op kunnen pakken en uit kunnen voeren. 

 Moet de website een grote opknapbeurt krijgen en zal Marcel Simons daar sturing aan 
geven.

 Gaat Ellen Meulenveld in het konvooi van Go for Akrica meerijden naar Gambia waar zij op 
12 maart aan zal komen.

 Hebben we afgesproken om de twee maanden te zullen vergaderen met het voltallige 
bestuur. Met als richtlijn elke tweede zaterdag van de maanden Januari, maart, mei, juli, 
september en november.

5 juni 2017
Marcel Simons
Voorzitter


