Jaarverslag reis 2017 (studie/boekjaar 2016 – 2017) &
Jaarplan reis 2018 (studie/boekjaar 2017 – 2018)
Voorwoord van bestuur
Voor de elfde maal organiseerde Go for Africa in schooljaar 2016 -2017 een les/stage/reisprogramma voor
studenten van ROC’s in Nederland in samenwerking met West-Afrikaanse projectpartners. Na een half jaar
voorbereiding op school vertrokken op 19 februari 2017 21 studenten, samen met 11 particuliere
begeleiders/reizigers richting West Afrika. Het startschot werd voor het eerst gegeven door de net
aangetreden nieuwe burgemeester Michiel van Veen van de gemeente Gemert-Bakel.
Begin mei 2017 waren alle studenten en begeleiders veilig terug in Nederland.
Eind 2016 vonden in Gambia presidentsverkiezingen plaats waar een nieuwe president Adama Barro werd
gekozen. Vervolgens weigerde de zittende president Jammeh het veld te ruimen. Dat resulteerde in een
hele spannende tijd met name voor de Gambianen. Ecowas-troepen kwamen het land in om stabiliteit te
borgen en om de zittende president te doen bewegen.
Ook het vertrek van het GFA konvooi werd spannend: op 21 januari vertrok Jammeh uit Gambia en enige
dagen later werd Barro geïnstalleerd. Gelukkig voor de Gambianen dat oorlog en opstand vermeden is.
Ook fijn voor onze planning: het konvooi kon volgens plan vertrekken.
De container met GfA materialen was voor aankomst van het konvooi in Banjul al aangekomen.
Na-ijlende effecten van de ebola epidemie in West Afrika, de politieke onrust en mogelijk effecten van de
crisis in Nederland, maakten dat in het tweede jaar op rij er minder ROC studenten inschreven. We
realiseren ons ook hoe afhankelijk GfA is van de bevlogenheid en betrokkenheid van de teamleiders op de
ROC’s: wanneer zij om welke reden dan ook een jaar minder tijd en aandacht kunnen besteden in de
wervingsfase, dan zien we direct een terugloop in aantallen deelnemers.
Gelukkig waren de grenzen dit jaar weer open tussen Gambia en Senegal. Daardoor hebben donaties van
auto’s aan onze (ziekenhuis) projecten plaats kunnen vinden.
Vorig jaar was er geen plaatsing van studenten mogelijk in zuid Senegal vanwege de sluiting voor alle
autoverkeer, helaas dit jaar door onvoldoende ROC studenten.
De reis verliep voorspoedig met relatief veel panne en technische oponthoud, dat met humor en
samenwerking opgelost werd.

reisfeiten:
 21 dagen (19 februari – 12 maart)
 10 landen
 7.800 kilometer
 5 lekke banden
 1 kapotte remleiding
 auto naar de sloop
 een automotor vervangen
 1 koppakking vervangen
 1 diefstal
 250 kilometer zonder remmen
 5 liter remvloeistof
 15 liter koelvloeistof
We zijn zeer tevreden over het functioneren en niveau van de studenten en redelijk tevreden over het
verloop en organisatie dit jaar.
De Nederlandse studenten hebben allen met goed en uitstekend resultaat de stages afgerond.
Natuurlijk blijkt uit de eindevaluatie dat er verbeterkansen zijn, die in dit verslag ook worden benoemd en
meegenomen in de organisatie van volgend jaar.
In the Gambia blijft de naam en bekendheid van Go for Africa groeiende!
Ook dit jaar waren de GfA projecten en de ROC studenten op GRTS, het Gambiaanse NOS journaal, te zien
Deze uitzendingen worden een heel aantal dagen herhaald, waarmee de bekendheid van GfA aanzienlijk
toe nam.
Inhoudelijk sprong in 2017 het waterpompenproject in Janjangbureh uit de hele reeks naar voren:
In Nederland is een prototype ontworpen op ROC Tilburg. Ter plaatse zijn de pompen gefabriceerd op de
technische school en vervolgens geïnstalleerd in 2 groentetuinprojecten van vrouwengroepen. Deze dames
werden uitgebreid geïnstrueerd door onze ROC studenten. Nu maakt de school zelf waterpompen.
Frequent was het overleg dit jaar met de directie van GTTI, de allergrootste technische MBO school in the
Gambia. Nadat vorig jaar een MOU (Memorandum of Understanding) door beide partijen ondertekend is, is
er door zowel GfA als GTTI veel tijd en energie gestoken in het vinden van financiers voor de realisatie van
het Excellence Centre for Automotive.
De grond voor het nieuw te bouwen pand is beschikbaar gesteld door GTTI, zij zullen ook met hun
studenten en docenten de bouw zoveel mogelijk uitvoeren.
In Nederland zijn grote donaties voor dit nieuwe project ter beschikking gesteld voor de bouw. We zijn,
evenals GTTI, nog op zoek naar additionele middelen voor inrichting en afwerking.
Iedere stage periode weer ontdekken we hoeveel het stagelopen van onze Nederlandse studenten
bijdraagt tot de vernieuwde en/of verhoogde kennis bij de Afrikaanse studenten en docenten. En hoe onze
Nederlandse ROC studenten groeien en zich bewust worden van andere werelden en leefwijzen…
Monique van Wissen
Voorzitter Go for Africa
november 2017
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I. Het programma van Go for Africa

Go for Africa faciliteert een vernieuwende, avontuurlijke manier van stagelopen. Het programma richt zich
op Nederlandse (technische) ROC-studenten die per auto naar West Afrika reizen om vervolgens daar hun
stageproject uit te voeren.
Op 14 juni 2006 is de Stichting Go for Africa (GfA) opgericht door Jan Huizinga. Als ervaren ROC-docent
autotechniek met werkervaring in Afrika, wilde hij Afrikaans avontuur en ervaringsgericht leren met elkaar
combineren. Vanuit de wens het Nederlandse onderwijs te verdiepen en verbreden, organiseert hij
sindsdien avontuurlijke werkstages in diverse West-Afrikaanse landen (Gambia, Senegal, Mauritanië).
Hiermee maakt GfA een koppeling tussen Nederlands en Afrikaans onderwijs.
De organisatie heeft als doel het Nederlands ROC-onderwijs aantrekkelijker te maken, ROC-studenten
kansen te bieden op een breder perspectief van de wereld en in Afrika zorgen voor kennisoverdracht aan
de studenten daar. Als kennis toeneemt, kent het land minder armoede en honger. Aan beide zijden krijgen
jongeren een breder beeld van de wereld en leren ze omgaan met verschillen en overeenkomsten.
Het project kent voor leerlingen drie fasen:
1. de voorbereiding in Nederland (zes maanden)
2. de reis (drie weken)
3. de stage in Afrika (zeven weken)
De studenten richten een eigen team op, bereiden hun stage voor, organiseren sponsoractiviteiten,
prepareren een auto en leggen daarmee in drie weken 7.000 kilometer af door avontuurlijk terrein met
bijzondere ontmoetingen. In West Afrika werken de studenten zeven weken lang samen met een twaalftal
beroepsscholingsprojecten in Gambia en Senegal.
Studenten hebben letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdende ervaringen, die de blik op de bekende
omgeving blijvend veranderen en het bewustzijn openen voor een ander deel van de wereld. Zij dragen
deze ervaringen en enthousiasme uit binnen en buiten de schoolomgeving aan medestudenten, vrienden,
familie en later in hun werkomgeving. Ze ontwikkelen een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
In de afgelopen elf jaren hebben jaarlijks gemiddeld 25 tot 30 ROC-studenten ervaring opgedaan in door
Nederland geaccrediteerde stages in het West Afrika. Er wordt per leerling gewerkt met een stageplan en
stageverslag. Daarnaast biedt Go for Africa studenten de kans om beroeps- en burgerschapscompetenties
op te doen, zoals omschreven in de kwalificatiedossiers van de opleidingen. In Afrika dragen de
Nederlandse leerlingen hun kennis over aan leerlingen en docenten op de Afrikaanse beroepsscholen.
Het meegenomen didactische materiaal (via container vooruit gestuurd of in de auto’s meegenomen)
wordt gedoneerd en samen met de Afrikaanse studenten en docenten geïnstalleerd. Voor het materiaal en
voor veel auto’s is West Afrika dus letterlijk de eindbestemming: van auto´s worden educatieve modellen
gemaakt , binnen de scholen ingezet als bijvoorbeeld leerlingenvervoer of binnen dorpen gebruikt voor
ziekenvervoer. Een uitwisseling van kennis en culturen met grote waarde voor iedereen die betrokken is:
de studenten, hun netwerk en begeleiders van hier en daar, de beroepsscholen, de lokale gemeenschap en
de lokale en nationale overheid.
Volgens de organisaties Hivos en Novib weet GfA een doelgroep jongeren te bereiken die in Nederland
nauwelijks op en andere wijze wordt bereikt: 18 -25 jarigen ROC (techniek). Zo ‘normaal’ als
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buitenlandstages inmiddels zijn in HBO en WO, zo ongebruikelijk is het voor deze groep jongeren om met
ontwikkelingssamenwerking bezig te zijn. Door de verlokking van avontuur ‘rollen’ ze erin en zijn zonder
uitzondering zeer positief. In de afgelopen elf jaren heeft het concept zich bewezen: zeer tevreden
deelnemers, enthousiaste collega-docenten, dankbare collega’s in West Afrika, toenemende vraag uit
onderwijsland.
II. De belangrijkste resultaten:
studiejaar
start van de reis
aantal deelnemende studenten
studenten van ROC
studenten andere opleidingen
aantal particuliere deelnemers
studenten reizigers
studenten invliegend
aantal teams reizend
coaches tijdens reis
(=particulieren)
coaches stage (o.a. docenten
ROC’s)

2013-2014
2 februari 2014
32
32
13
28
4
20
8

2014-2015
22 februari 2015
18
18
17
18
17
10

2015-2016
14 februari 2016
18
18
21
14
4
14
8

2016-2017
19 februari 2017
41
41
11
21
20 Veva
16
11

13

8

2x ROC MN
2x ROC MN VEVA
2x ROC Tilburg
1xKoning Willem1
2x particulier

betrokken ROC’s

ROC MN
Koning Willem 1
Mondriaan
Gilde Opleidingen
ROC ter Aa
Zadkine
ROC Tilburg

ROC MN
ROC Tilburg

4x ROC Tilburg
2x Albeda/Zadkine
1x Koning Willem 1
1x Gilde
1x Leijgraaf
2 TS Techshark
ROC Tilburg
Albeda College
Gilde Opleidingen
Koning Willem 1
ROC de Leijgraaf

3
5
120
7

3
10
119
11
200 kennis / 1000
info
40
helft m3 verhuurd

betrokken HBO’s
aantal barreldagen
aantal presentaties op scholen
beschikbaar budget x 1000
aantal projecten West Afrika
bereikte studenten Afrika (+/-)
container

40 ft HC
helft m3 verhuurd

3
10
105
9
150 kennis / 1000
info
40 ft HC
10 m3 verhuurd

loods medewerkers / reintegratie
Vrijwilligers totaal
partnerorganisatie in Nederland
hoofdsponsor

9

16

18 (Ned.) + 5 (Afrika)
Innovam
Innovam
NVSM donatie

24 (Ned.) + 5 (Afrika)
Innovam
Innovam (laatste
jaar)

3
11
160
18
300

50 m3 gehuurd in
container van
‘Gambia for You’

ROC MN
Koning Willem I
Gilde opleidingen
ROC Tilburg
ROC Mondriaan
ROC de Leijgraaf

10
16 (Ned.) + 2 (Afrika)
ROC MN
COD

22 (Ned.) + 3 (Afrika)
ROC MN
COD, Pleysierbouw
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evenementen, acties

Benefietconcert
Donatie van NVSM
Vrienden van GfA
Seminar gecanceld
onvold. deelnemers

2x vlooienmarkt

Make a move dinnerevent, georganiseerd
door HKU
..x kofferbakverkoop

Sponsorwerving
Head over Wheels
voor Kwaliteitsgarage
Xxx vlooienmarkt
open dag Noabere

III. Stages in Afrika:
In the Gambia en ook in Zuid-Senegal is de naam en bekendheid van Go for Africa jaarlijks groeiende!
De auto’s met grote stickers, televisie uitzendingen, het feit dat we al 11 jaar op locatie zijn…

interview Amber met nationale Gambiaanse televisiezender over onze reis en hulp in Gambia

Het heeft met name als voordeel een vrijheid van reizen, welkom bij overheden, politie en douane, toegang
tot nieuwe projecten, kortom alles wat het makkelijker maakt in een Afrikaans land.
Dit jaar hebben bij de volgende projecten Nederlandse studenten hun bijdrage geleverd en hun stage
afgerond:
1. Armitage High School in Georgetown (oost Gambia) :
Deze school staat in een gebied van Gambia waar in 100 km omtrek geen andere autotechniek opleiding is.
Met als gevolg een enorme aanwas van leerlingen autotechniek. Vorig jaar zijn zij gestart met 16 studenten
heeft de school dit jaar na acceptatie van 24 studenten zelfs een studentenstop in moeten stellen vanwege
tekort aan ruimte en leerkrachten. De school is op zoek naar fondsen om te bouwen. Een zeer
gemotiveerde leiding en leerkracht om mee samen te werken!
Dit jaar hebben 2 studenten van Mondriaancollege van een 4wheeldrive auto tot een educatief model
omgevormd en aan de hand daarvan les gegeven aan deze leerlingen.
Een tweede opleiding die we ondersteunen op deze school is de opleiding tot
werktuigbouw/metaalbewerker. Hier hebben 4 studenten van het ROC Tilburg stage gelopen. In Nederland
hebben zij al een prototype gemaakt van een waterpomp. De pompen zijn vanuit Nederland in onderdelen
met de container naar school gestuurd en onder begeleiding van de studenten geassembleerd. De
doelstelling is dat de school op termijn alle onderdelen en dus de gehele waterpomp zelf kan produceren.
Twee pompen zijn daadwerkelijk geïnstalleerd bij fruit- en groentetuinen (gemeenschapstuinen van het
dorp).
In Nederland is ook een prototype van een stoof, eenvoudig oventje gemaakt, maar dat bleek in Afrika niet
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praktisch genoeg te zijn en om die reden is de assemblage daarvan gestopt.

installatie van een waterpomp, door studenten Gambia en NL geproduceerd.

coaching bij het stageproject van Nederlandse studenten aan de Armitage school in Janjanburrah, oost Gambia

2. Mingdawschool in Serrekunda
Een school waar we na 3 jaar de draad weer opgepakt hebben met het bieden van kennis door onze
stagiaires. GfA heeft helaas niet altijd voldoende Nederlandse studenten om alle Afrikaanse projecten te
ondersteunen. Dit jaar hebben we besloten 3 dicht bij elkaar gelegen projecten te ondersteunen om het
coachen van onze stagiaires logistiek te vereenvoudigen.
Opdracht: lessen basis autotechniek weer op orde brengen:
- het weer goed op orde brengen van het autotechnisch practicum-lokaal,
- het installeren van nieuwe computers met auto-technische lesprogramma’s.
- vervolgens lesgeven aan leerlingen en docent in basis autotechniek.
2 studenten van Koning Willem I hebben hier hun opdrachten vervuld.

3. Scouting Little Trees in Serekunda:
Ook hier geldt dat we terug zijn na een aantal jaar. Een zeer gemotiveerde schoolleiding en blij en dankbaar
dat we er weer geweest zijn. Zij hebben kans gezien de organisatie van afdeling autotechniek goed op orde
te houden in de afgelopen jaren. We hebben met name nieuwe kennis en ontwikkelingen aangevuld en de
koppeling tussen theorielessen en praktijklessen geoptimaliseerd.
Ook hier 2 studenten van Koning Willem I
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Van een 4 Wheel Drive een educatief model gemaakt.

4.
Sint Pieterschool in Serrekunda:
Bij terugkomst op deze school leek het of er geen lessen zijn gegeven in de practicumruimte in de 2 jaren
dat we er niet geweest zijn. 2 studenten van Koning Willem 1 hebben de practicumruimte weer opnieuw
ingericht. De school heeft nu weer voldoende materiaal om goed les te kunnen geven. Gesprekken zijn
gevoerd met de directie over welke inspanningen zij moeten en kunnen leveren om de kwaliteit van de
lessen en materialen te waarborgen in de tussenliggende periode. Wanneer die inspanningen niet
voldoende geleverd worden stopt GfA weer met plaatsen van stagiaires.

5.
Fietsenproject bij PIA (Presidential Award Scheme School)
Met de container zijn wederom een 20tal fietsen aan PIA geleverd. Binnen de school is eerder al een
practicumdeel ingericht waar Afrikaanse studenten geleerd is om de fietsen te onderhouden en te
repareren. De fietsen worden in een huur-koopconstructie aan Afrikaanse studenten geleverd: zij betalen
20 dalassi per week (= ongeveer 40 eurocent per week) gedurende drie jaar en aan het eind van hun
opleiding is de fiets dan hun eigendom. De normale vervoerskosten zijn vaak hoger dan deze 20 dalassi.
Twee weken lang hebben 4 studenten van Mondriaancollege en ROC MN de leerlingen van PIA geassisteerd
en geïnstrueerd bij het assembleren van de fietsen uit containers. In deze zelfde periode zijn alle dit jaar te
doneren GfA auto’s
6.
Containers logistiek:
4 studenten van ROC MN, richting bedrijfsmanagement autotechniek, hebben zich de gehele stageperiode
beziggehouden met achterstallig verwerken van de inhoud van een 2-tal containers. Een van de containers
stond al 3 jaar in de wacht om naar Mali te gaan met veel schoolmeubilair, maar gezien de politieke situatie
in Mali was dit niet mogelijk en kon deze inhoud niet eerder naar Mali vervoerd worden. Na 3 jaar gesloten
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te zijn geweest is de inhoud van deze container gescreend en geselecteerd op bruikbare spullen die
geschonken zijn aan scholen en ziekenhuizen in the Gambia en Senegal. Het bleek dat termieten behoorlijk
huisgehouden hadden in de container en dat lang niet alle materialen nog bruikbaar waren.
De tweede 40 ft container was de nieuwe container van GfA die in januari 2017 uit Nederland verzonden is
richting Banjul. Ook hierin projectmaterialen als fietsen, computers, onderdelen van de waterpompen enz.
en schoolmeubilair. De studenten hebben alle spullen beschreven en vastgelegd aan welk project
geschonken, in sommige gevallen ook de zaken geleverd en gemonteerd op de scholen.
17 studenten van de VEVA opleiding van ROC MN zijn 3 weken lang ingezet ten behoeve van werk in en om
de containers. Tevens hebben zij veel betekend in transport (o.a. naar Senegal) en de montage van
schoolmeubilair. Het was de eerste keer dat deze groep op veiligheid- en defensie gerichte studenten
onder intensieve begeleiding van hun eigen Nederlandse docenten een stage als deze vervulden. Met groot
enthousiasme bij beide partijen. Voor volgende jaren zullen we steeds opnieuw moeten bezien of er
zinvolle stage opdrachten beschikbaar zijn in Afrika.
7.
Carpointgarage in Tanjeh is nog steeds de ‘GfA garage’: hier worden alle gedoneerde
auto’s in Gambia onderhouden, zodat hun kwaliteitspeil zo goed mogelijk op niveau blijft. Iedere
gedoneerde auto krijgt bij aflevering de opdracht en instructie mee hoe en wanneer onderhoud bij deze
garage uitgevoerd moet worden.

Keuring van de gedoneerde auto’s

8.
Bendula: ons belangrijke ‘niet autotechnisch’ project voor kinderen met een beperking
We geven Nederlandse ROC studenten van de richting Welzijn van Gilde opleidingen de mogelijkheid stage
te lopen in Gambia. GfA faciliteert de stage en reisbegeleiding.
Het Bendulaproject is een siteproject van GfA met als doel het opsporen van kinderen met een beperking
en hen dagopvang geven. Drie jaar geleden bestond de groep nog uit 8 kinderen en groeide dit jaar zelfs
naar 27 kinderen. De opvang bestaat het gehele jaar en gaat dus door als de studentenstage ophoudt.
Twee Gambiaanse medewerkers zijn opgeleid en worden betaald door een project van ROC Gilde
opleiding : Fairliefd. Andere middelen komen uit studentenbijdragen en van externe sponsoren. In Tanjeh,
waar het project is gesitueerd, is onder de inwoners inmiddels een grote mate van affiniteit gegroeid. En
dat is bijzonder: daar waar in Afrika deze kinderen alleen in de sociale context opgevangen worden en uit
‘zicht’ gehouden, is nu zichtbaar dat aandacht en energie maakt dat de kinderen stappen vooruit doen.
Door informatie komt er meer inzicht bij de bevolking in dit soort ziektebeelden. Aandacht en juiste
oefeningen blijken dus effect te hebben en de taboesfeer wordt doorbroken. Het project werd ook dit jaar
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bemenst door 2 studentes richting Welzijn van ROC Gildeopleidingen. Een van de studentes heeft een
lokaal ingericht als drama/muzieklokaal. Overgedragen aan een Afrikaanse docent daar hopen we dat er
veel muziek en theater gemaakt door de hele lagere school kan worden én door de kids met een beperking.
Particuliere coaches/donateurs hebben hun kennis en begeleiding ingebracht.

Bendula, begeleiding gehandicapte kinderen.

IV. GTTI en kwaliteitsgarage
Het “Automotive Centre of Excellence” (oftewel de Kwaliteisgarage) is een trainingscentrum en heeft als
doel om Afrikaanse leraren en topstudenten op te leiden met kennis over de modernste auto technieken.
Zo wil GfA er voor zorgen dat auto-technische kennis ook voor nieuwere auto’s met veel computertechniek
aan boord beschikbaar en up-to-date blijft. Zowel Nederlandse leraren als laatstejaars ROC studenten
zullen trainingen gaan geven in deze –voor Afrikaanse begrippen- high-end kwaliteitsgarage.
Het centrum komt op het terrein van het GTTI te staan. Dit is een technische school van het hoogste niveau
in Gambia. Naast autotechniek worden hier onder andere bouwkundige, mechanische en elektrotechnische
opleidingen gegeven.
In het afgelopen jaar is de samenwerking tussen GfA en Gambian Technical Training Institute (GTTI) al
geformaliseerd middels het ondertekenen van de MOU. De directie van het GTTI draagt het initiatief
inmiddels van harte, wat zich uit in:
- dat zij het dagelijkse management van het centrum op zich nemen zodra het gereed is, na een fase
van overdracht door GfA
- dat zij studenten inzetten tijdens de bouw van het centrum
- dat zij minimaal 15% van de financiële sponsoring voor de bouw en inrichting zelf ophalen
- dat zij een aanvraag voor sponsoring bij het Youth Empowerment Project (YEP) hebben gedaan dat
gesteund wordt door de Europese Unie en de Gambiaanse overheid.
Voortgang van het project:
Twee particuliere betrokkenen, team Head over Wheels, hebben via hun netwerken en werkgevers in
Nederland prachtige bedragen als eerste fase van sponsoring binnen weten te halen voor dit technische
hoogstandje.
Het voorlopig ontwerp van de Afrikaanse architect is in samenwerking met en in opdracht van GfA klaar en
de aannemer heeft zijn concept begroting gemaakt. Hieronder het overzicht met de tussenstand voor
alleen de bouwkosten. De kosten voor de inrichting zijn hier nog niet in meegenomen. Daarvoor is door
GTTI bij Yep een behoorlijk bedrag aangevraagd om de nieuwste apparatuur ook richting West-Afrika te
krijgen.
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Jaar 1 (2017)
Bouwkosten ACE totaal

€

67.173

Sponsoring op te halen door GTTI
Benodigde sponsoring Head over Wheels
Reeds opgehaalde sponsoring Head over Wheels
Verkoop Landrover in Gambia
Resterend op te halen door Head over Wheels

€
€
€
€
€

10.076
57.097
30.766
6.000
20.331

De bouwtijd zal circa 9 maanden bedragen. GfA en team Head over Wheels hebben besloten om niet te
starten met de bouw voordat we samen met GTTI 100% van de benodigde financiering opgehaald hebben.
Het komend jaar gaan we door en hebben regelmatig contact met GTTI en onze andere contactpersonen in
Gambia. We hebben er vertrouwen in dat we in de loop van komend jaar een definitieve ‘Go’ kunnen geven
voor de aanvang van de realisatie.

V. Samenwerking ROC’s
ROC Midden Nederland is onze trouwe partner: vanaf de start van GfA elf jaar geleden is de afdeling automotive jaarlijks betrokken met verschillende teams studenten en levert het ROC altijd gekwalificeerde
docenten die in Afrika studenten begeleiden en soms mee gaan gedurende de reis. Dit jaar voor het eerst
met een lichting VEVA studenten, een mooi avontuur.
ROC Tilburg heeft zich met enorm enthousiasme voor het vierde jaar aangesloten. Een betrokken groep
docenten en management en een flinke investering in coachende docenten die heen en weer reizen naar
Afrika tijdens de stages maakt de samenwerking prettig!
Gilde opleidingen met de afdeling Welzijn en in het verleden hun project Fairliefd, al lang bevlogen en
betrokken bij GfA. Dit jaar hebben zij samenwerking gezocht met Activiteitencentrum en zorgboerderij
Noabere in Horst, die een open dag hebben georganiseerd om financiële middelen te genereren voor
Bendula. Zodanig dat komend jaar de salarissen van het personeel weer gegarandeerd zijn.
ROC Koning Willem 1 met een betrokken GfA-teamleider en altijd bereid tot praktische samenwerking en
stage coaching in Afrika.
ROC Mondriaan heeft na een jaar overgeslagen te hebben weer een team studenten geleverd. Zij sturen
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geen coaches ter begeleiding van hun studenten. Deze coaching op de stageplek wordt overgenomen door
docenten van andere ROC’s en Jan Huizinga.
ROC de Leijgraaf heeft twee BBL-studenten van de opleiding MBO verpleegkunde- psychiatrie de
mogelijkheid gegeven mee te reizen en in Afrika een week stage te lopen. Het BBL systeem maakt het niet
mogelijk om de studenten langer uit te zenden voor volledige stage.
Voor reis 2018:
GfA blijft voor ogen houden dat studenten van ieder ROC met (auto)techniek opleiding in Nederland, stage
moeten kunnen lopen in Gambia en Senegal. Inmiddels is glashelder geworden dat op een ROC een
bevlogen docent/ teamleider noodzakelijk is om de stage mogelijkheid via GfA in het buitenland over het
voetlicht te brengen bij studenten en leiding.
Jan geeft ook dit jaar in de voorbereidingsfase op veel verschillende ROC’s presentaties. Naast de usual
suspects (Tilburg, MN, Gilde, KW1) dit jaar ook bij ROC Summa, ROC Zadkine/Albedacollege, ROC ,
Arcuscollege, ROC ter Aa, ROC Mondriaan.
ROC Arcuscollege heeft al aangegeven komend jaar weer deel te nemen met waarschijnlijk 4 tot 5 teams,
na een periode van 8 jaar. Een docent gaat ook meereizen! Het hernieuwde enthousiasme heeft zeker te
maken met een betrokken directeur…

VI. Loods en container
Ieder jaar wordt de afweging gemaakt of het haalbaar en zinvol is een eigen container naar Banjul te
verschepen. In de container zitten in eerste instantie onderwijsondersteunende materialen verzonden voor
de technische opleidingen in Afrika, zoals tweedehands computers die volledig schoongemaakt zijn en
opnieuw ingericht met ‘Afrikavriendelijke’ software en technische leermodules. In de afgelopen 10 jaar zijn
er al talloze onderwijsleermodellen, gereedschappen tot een volledige tweedehandse hefbrug verscheept.
Dit jaar is in januari een container verzonden met goederen verzameld in de afgelopen 2 jaar.
De goederen zijn gedurende die jaren verzameld en opgeslagen in een loods in Boekel.
In de loods werkten op maandagmiddag en dinsdag iedere week vrijwilligers en mensen (mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt), die speciale begeleiding nodig hebben tijdens het werk. Zij werden
begeleid door Jan Huizinga, die hen helpt producten te selecteren, repareren en ordenen.
In de zomer van 2017 is de huur opgezegd voor de loods in Boekel. Met ingang van 1 september wordt er
een nieuwe oplossing gezocht. Vooralsnog staat tot 1 september de loods in het teken van opruimen,
weggeven en weggooien en in samenwerking met een andere stichting Gamrupa alvast goederen naar
Afrika zenden die nu wegkunnen.
We hopen in opdracht van de gemeente Gemert Bakel dit begeleidingsproject (leer- werkplekken), zoals
jaren geleden gestart in de loods, professioneler vorm te geven in de komende jaren. Op dit moment ligt er
een projectvoorstel over bij de gemeentelijke organisatie ten behoeve van de samenwerking.
In de tussenliggende maanden wordt een tijdelijke oplossing gezocht voor in ieder opslag van goederen.
VII. Het financiële resultaat boekjaar 2016 – 2017
In de startjaren was GfA grotendeels afhankelijk van subsidies van Novib, Hivos en andere ondersteunende
ontwikkelingsorganisaties. Deze organisaties hebben over het algemeen het beleid met name in de
startfase van het project/programma te ondersteunen. Hierna stoppen projectsubsidies en worden
programma’s geacht eigen financiering te organiseren. Onze studenten betalen dus voor een substantieel
deel hun eigen verblijf en reis. Voor deelprojecten in Afrika wordt incidenteel geld aangetrokken via fondsen
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en tijdelijke projectsubsidies, zoals het Kwaliteitsgarageproject.
Balans

Materiele Vaste Activa
Vlottende Activa
Liquide middelen
Totaal Activa

Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Totaal Passiva

realisatie
2010-2011

realisatie
2011-2012

realisatie
realisatie realisatie realisatie realisatie
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

3.089
1.000
1.329

1.934
4.091
5.574

779
4.091
11.181

8.881
16.296

9.442
1.497

8.218
1.955

7.758
27.563

5.418

11.598

16.050

25.178

10.939

10.173

35.321

realisatie
2010-2011

realisatie
2011-2012

realisatie
realisatie realisatie realisatie realisatie
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

(1)
5.420

10.658
940

10.658
5.392

13.722
11.456

6.864
4.075

7.578
2.595

4.847
30.474

5.418

11.598

16.050

25.178

10.939

10.173

35.321

Resultatenrekening

Opbrengsten deelnemers
Subsidies
Sponsors
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten
Algemene en bestuurskosten
Personeel
PR & Communicatie
Projectkosten Afrika / NL
Projecten en stage kosten teams
Totaal kosten
Resultaat boekjaar winst (verlies)

realisatie realisatie realisatie realisatie realisatie realisatie realisatie
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

47.875
71.308
3.114
122.297
6.114
10.098
1.419
44.443
70.149
132.223
(9.926)

21.000
50.575
8.635
80.210
3.441
1.259
588
37.940
26.323
69.551
10.660

45.890
80.350
7.629
133.869
3.937
10.000
811
63.679
55.442
133.869
-

67.345
93.505
2.217
163.067
2.750
6.000
2.379
82.924
65.950
160.003
3.064

36.543
59.358
2.244
98.144
2.496
6.000
1.165
55.982
39.358
105.002
(6.858)

37.125
80.843
3.401
121.369
2.161
6.000
694
49.835
61.966
120.656
713

40.458
75.102
1.000
116.559
2.265
6.000
517
50.068
60.440
119.290
(2.731)

We sluiten dit boekjaar 2016 – 2017 af met een negatief resultaat. De deelname in aantal studenten was
prima, de groep reizende studenten daarentegen was fors kleiner dan voorgaande jaren. Daarmee waren
ook de inschrijfgelden en sponsorbijdragen van die Veva studenten fors lager. In de kosten sfeer is het
verzenden van een container dit jaar duurder uitgevallen dan verwacht, waardoor het negatieve resultaat is
ontstaan.
De stichting GfA voert uiteindelijk een jaarlijks afgerond programma uit, dat ook jaarlijks financieel wordt
afgesloten. Risico’s zijn nihil in de zin van langlopende contractuele verplichtingen qua personeel of assets.

VIII. Het Bestuur
Het bestuur van de Stichting Go for Africa bestond in 2016-2017 wederom uit drie bestuursleden:
 Monique van Wissen, voorzitter
 Edwin Boone, financiën
 Wim Bos, algemeen lid (onderwijs)
Jan Huizinga, als founder van GfA, is ook dit jaar directeur / projectleider geweest.
Bestuur en directeur werden ondersteund door Nell van Essen (administratie en secretariële
ondersteuning), Fieke van Stiphout (administratie, financiën reis en leden, sponsoring) en Jon de Vries
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(coach en ideeëngenerator). GfA is nog steeds naarstig op zoek naar een vaste vrijwilliger die ons kan
versterken op het terrein van PR en communicatie.
Beloningsbeleid Go for Africa:
Directeur ontvangt – al jaren- op freelance basis per maand € 500 gebaseerd op gemiddeld 4 uur per
week. Al zijn resterende geïnvesteerde uren zijn op basis van vrijwilligheid, onbezoldigd, evenals die van
bestuursleden en alle andere betrokkenen.
Het bestuur is in 2016-2017 in het totaal 7 keer bij elkaar gekomen op 9 juni 2016, 29 augustus, 26
september, 24 oktober, 7 december, 17 januari, 6 februari 2017. Vertrek reis 2017 uit Bakel op 19 februari.
De teamleiders van direct betrokken ROC’s zijn maandelijks bijeen gekomen onder leiding van Jan, om reis,
stages en andere zaken te coördineren en plannen te ontwikkelen hoe GfA stages en MBO
lesontwikkelingen en organisatie te koppelen.
Er is ieder jaar weer teveel vrijwilligerswerk voor directeur en bestuur om alles te ondernemen wat we
eigenlijk nodig achten. Zo zijn er te weinig sponsoren benaderd, houden we te weinig contact met onze
betrokken oud deelnemers en vrienden, is er nauwelijks aandacht geweest voor een nieuwsbrief, missen
we ontzettend een Communicatie/PR mens, is de website niet goed bijgehouden en wanhopig verouderd.
Vorig jaar hebben we een start gemaakt met de bouw van een database met al onze relaties, en die staat
nog steeds in de startfase…
Kortom: een fantastisch leer-, ontwikkel- en kennisprogramma waar we jaar in en uit enthousiast over
blijven!
…en af en toe frustrerend dat we nog veel meer willen en niet kunnen.

IX. Ervaringen van deelnemers
De ervaringen van de studenten zijn vrijwel unaniem zeer positief . Het varieert in uitspraken van "ik heb
alles geleerd wat ik van tevoren niet had kunnen bedenken" tot "al zou het mij € 1000,= meer gekost
hebben dan zou ik het nog doen, het is zeker de moeite waard". Zo wordt er ook genoemd dat ze meer
teruggeworpen worden op zichzelf en meer verantwoording en initiatieven moeten nemen om de stage tot
een goed einde te brengen. Het is heel anders dan in Nederland, hier wordt je ook buiten de school
gecoacht. De relatie met je coach wordt dan ook veel gelijkwaardiger dan de leraar in NL.
Uit de evaluatie, zowel schriftelijk als mondeling, blijkt dat ook dit jaar weer de studenten onverdeeld
aangeven dat hun beeld van Afrika volledig veranderd is na hun verblijf in de stagelanden.
Citaat: De combinatie van reizen met jonge studenten, avontuur, techniek en de afwisseling van culturen
maakt dit een onvergetelijke ervaring. De vrijblijvende begeleiding en ervarenheid van GfA zorgden voor een
bepaald vertrouwen en gemak, waardoor we gelukkig ook veel konden ontspannen en de reis als vakantie
aanvoelde.
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X. Vooruitblik Jaar 2017 - 2018 ….
Voor de komende reis 2018, met vertrek op 18 februari 2018, zijn de voorbereidingen in volle gang. Het lijkt
erop dat we een groot aantal ROC studenten en particuliere deelnemers/ coaches mogen verwelkomen (zie
Begroting 2017 – 2018). Het mooie is dat we daarmee ook alle projecten in Afrika zullen kunnen bedienen.
Fundraising voor het Automotive Centre of Excellence (kwaliteitsgarage) blijft plaatsvinden door betrokken
vrijwilligers.
Een breed opgezet plan voor PR en communicatie is in ontwikkeling door andere betrokkenen en we hopen
dat nog voor start van de reis de plannen tot uitvoering kunnen komen. Onder andere met een grote
verbetering ten aanzien van de informatie op de website.
Er liggen plannen om de loods met medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, een nieuw
vervolg te geven. In overleg met de Gemeente Gemert-Bakel.
Onderstaand treft u de begroting aan voor huidig boekjaar. In het resultaat is te zien dat er dit jaar
behoorlijk meer deelnemers zich aangemeld hebben. Het bestuur is voornemens zijn om bij positief
resultaat de middelen te gaan reserveren voor nieuwe ontwikkelingen en toe te voegen aan de reserves.

Jaarplan 1017 – 2018, begroting
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BIJLAGEN
Projecten in Afrika 2017 voor Nederlandse stagiaires
projecten

branche

2017

Gambia
The Gambia Technical Training Institute
Scouts Gambia “Little Trees Skill Training Centre"
Scouts Gambia Soma
GTTI Mansakonko
Presidential Award Scheme School
Mingdawschool
Armitage Highschool Georgetown
Sr. Secondary School Bansang
Psychiatrisch Ziekenhuis TankaTanka Brikama
St Petersschool Serrekunda

Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Autoonderhoud
gedoneerde
auto’s
donaties
ja, donaties
ja

Carpoint garage Tanjeh
Ziekenhuis Bijilo
Ziekenpost Tanjeh
Ziekenhuis Sanyang
Nursery en basis school Tanjeh
‘Project Bendula’ Tanjeh
Youth and Community centre
Senegal
Beroepsschool ZIGUINCHOR Casamance
Beroepsschool SINDIAN Casamance
Beroepsschool BAILA Casamance
Baïla
Mauritanië
LFTP Nouadhibou

Beroepspraktijk onderwijs
Algemeen ziekenhuis
Plattelands ziekenhuis
Ziekenhuis
Kleuter/lager onderwijs
Dagopvang voor kinderen met
beperking
Educatief-Cultureel centrum

-

Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs
Beroepsonderwijs
Kleuteronderwijs

Donaties
Donaties
Donaties
Donaties

Beroepsonderwijs

donaties

Auto

Auto donaties Go for Africa 2017
Donated to
Doel/ project

Hayundai Galloper
Landrover
Peugeot 406D
Range Rover

Mr. Kemo Madiana
Verkocht i.v.m. autokosten onderweg
Kanjobo Senegal
Balandine Senegal

Emergency Car

Nissan Patrol
Chevrolet Nubira

Mr. A. Saho GFA transport
Sankula kunda

Transport Car
Ambulance

Ambulance
Ambulance

Van
Team
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Team 7
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Volvo V70 AWD
Mitsubishi Pajeero
Landrover discovery
Volvo V 40
Ford Transit
Renault busje

Taxidriver support 4 children
In afwachting vd eigenaar doneren
Verkoop sponsoring Q garage
Dr, Bah hospital Banjul
Stichting Gamrupa Siffou
Mr. A. Saho Bendula project

Taxi
Voor bouw Quality Garage.
Dames programma
Transport auto skill centre
Transport

Team 8
Team 10
Team 12
Team 14
Team 15
Team 16

Volvo V70
Volvo V70

Kabiline Senegal
Yakaba oost Gambia

Ambulance
Ambulance

Team 17
Team 18

Goederendonatie 2017
Wat

Waarvoor

Waaraan

Waar

Gereedschapskisten+
computers
Naaimachines

Praktijk ondersteuning

LFTP Nouadhibou

Mauretanie

Practicum ondersteuning
Practicum ondersteuning

Fajara skill centre
Armitage high school
Janjanbure

Gambia
Gambia

Groentetuinen bevloeiing

Armitage high school
Janjanbure
Mingdaw Technical school

Gambia

Gereedschapskisten+
Computers. Lokaal inventaris
automotive compleet.
Waterpomp productie

Gereedschapskisten+
computers
Gereedschapskisten+
Computers+ Fietsen

Practicum ondersteuning
Praktijk ondersteuning
Huurkoop fietsen

PIA School Bakau

Gambia

1000 tafels en stoelen

Lagere en kleuterscholen
Scholen administratie
Lagere scholen educatief
Lagere scholen educatief

Diverse scholen
Diverse scholen
Diverse scholen
Diverse scholen

Gambia/Senegal
Gambia/Senegal
Gambia/Senegal
Gambia/Senegal

Practicum ondersteuning

Scouting Little trees

Gambia

Practicum ondersteuning

Sint Pieters school

Gambia

Administratief materiaal
Verhuisdozen educatief mat.
White boards

Gereedschapskisten+
computers
Gereedschapskisten+
computers, tafels en stoelen

Gambia

16

