Protocol
Verzenden van projectmateriaal en goederen naar Gambia
Voor veel projecten wordt in Nederland projectmateriaal ingezameld. Dit is een prima initiatief wat
Go for Africa van harte ondersteund, immers, voor veel projecten is specifiek materiaal nodig. Het
verzenden van materiaal is kostbaar en moet wel zinvol zijn. We willen niet dat goederen verstuurd
worden die in Gambia of Senegal te verkrijgen zijn. We helpen de plaatselijke middenstand graag
met goederen die daar te krijgen zijn.
Voor alle zendingen van projectmateriaal en goederen is de stelregel:



Alleen met toestemming van het bestuur kunnen de goederen verzonden worden
door onze transporteur
 Zonder toestemming gaat dit voor rekening van de verzender.
 Stuur een lijst met beschrijving van de goederen en goede foto's naar
voorzitter@goforafrica.nl of wbuijsen@home.nl
Dit doen we om controle te houden op de verzendkosten; uiteindelijk betalen de deelnemers deze
kosten. Vóór het versturen van project materiaal en goederen moet overleg plaatsvinden met
projectleider Transport en opslag, Wim Buijsen.
Na toestemming ontvang je naam, adres en verdere noodzakelijke gegevens van onze transporteur.
We maken zo min mogelijk gebruik van de eigen opslag in Nederland. Vanaf 1 november tot 31
december kunnen de goederen aangeboden worden voor verzending. Als dit tijdvak niet mogelijk is
zorgen we samen voor een oplossing.
Go for Africa heeft geen eigen opslag in Nederland. Wij verzoeken u de goederen zelf in opslag te
houden en tussen 1 november en 31 december naar onze transporteur te brengen.
Goederen moeten verpakt zijn volgens de richtlijnen van de transporteur en Go for Africa met
paklijst en gegevens van ontvanger en verzender.
We hebben een vaste transporteur in Nederland en vaste ontvanger in Gambia.
Richtlijnen:
 Het liefst verpakken in bananendozen
 Grotere voorwerpen met zo weinig mogelijk uitstekende delen
 Géén plastic zakken
 Stevig verpakken
Wilt u een auto naar Gambia transporteren?
Go for Africa maakt ieder jaar met meerdere auto’s een reis van Nederland naar Gambia. Vertrek is
in februari. Deelnemers kunnen uw auto naar Gambia rijden. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met bovenstaand mailadres.
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