
  
Jaarverslag reis 2019 (studie/boekjaar 2018 – 2019)  & 

Jaarplan reis 2020  (studie/boekjaar 2019 – 2020) 
 

Voorwoord van bestuur 

Voor de dertiende maal organiseerde Go for Africa in schooljaar 2018 -2019 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 10 februari 2019  35 studenten, samen met 29 particuliere 

begeleiders/reizigers richting West Afrika. Het startschot werd voor de derde maal gegeven door de  

burgemeester Michiel van Veen van de gemeente Gemert-Bakel. Eén student vloog naar Banjul. Begin mei 

2019 waren alle studenten en begeleiders veilig terug in Nederland. 

 

Het is een verademing om in een democratie ontwikkelingsactiviteiten te ondernemen. Het is duidelijk 

merkbaar dat er opener gesproken kan worden met beleidsmedewerkers van scholen in Gambia. 

Samenwerking binnen onze projecten verloopt daardoor voorspoediger door de open communicatie, 

politiek is nu een te bespreken onderwerp en daardoor is de atmosfeer ontspannen.   

 

Aantallen deelnemers: we realiseren ons ook hoe afhankelijk GfA blijft 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 zien we dit jaar het aantal studenten weer toenemen. De stabiele democratie in 

Gambia heeft hier ook invloed op.  

Ook dit jaar gelukkig open grenzen tussen Gambia en Senegal. In combinatie met voldoende studenten is er 

dit jaar een goede bezetting geweest op diverse projecten in Senegal. 

 

De nieuwe website . En door een nieuw team vrijwilligers is een PR en communicatieplan gemaakt, met 

daarin het zoeken naar een structurele samenwerkingspartner en sponsor. En dat is gelukt: met Techsharks 

is een eerste samenwerking met de stichting aangegaan sinds 2018: door hun sponsoring in 2019 was het 

mogelijk om enige reserve te creëren voor PR activiteiten binnen GfA.  

 

De reis verliep voorspoedig met 6 groepen van 5 auto’s zoals vaak, wat panne en technisch oponthoud met 

de oude auto’s, wat met humor en samenwerking opgelost werd. Blijft voor nagenoeg alle studenten en 

coaches/particulieren een prachtig avontuur. 
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 reisfeiten: 

 22 dagen (10 februari – 03 maart) 

 10 landen  

 7.800 kilometer 

 4 lekke banden 

 1 kapotte remleiding 

 1 versnellingsbak vervangen 

  Kleine autobotsing onderling 

 Veren oplaten hogen 

 1 koppakking vervangen 

 1 keer diesel getankt i.p.v benzine. 

 1 benzinepomp vervangen 

 1 bumper kapotgetrokken 

 1 liter remvloeistof 

 20 liter koelvloeistof 

 1x kapotte brandstofpomp 
 

We zijn zeer tevreden over het functioneren en niveau van de studenten in de stages en redelijk tevreden 

over het verloop en organisatie dit jaar.   

De Nederlandse studenten hebben bijna allen met goed en uitstekend resultaat de stages afgerond. Twee 

studenten zijn vervroegd teruggekeerd vanwege heimwee en ziekte. 

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 van Go for Africa bekend! Zoals ieder 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, waardoor studenten tot zelfs op straat herkend worden.  

Inhoudelijk sprong in 2019  de samenwerking met de school in Senegal Zuiguinchor eruit. Na een stroeve 

start is er met het management een duidelijk plan van samenwerking opgemaakt. De twee excellent 

studenten hebben vervolgens met plezier en goed resultaat hun stage volbracht.  

 

Met de directie van GTTI is het afgelopen jaar expliciet afgesproken dat wanneer op 1 feb 2019 

onvoldoende middelen voor realisatie van de Quality Garage aanwezig zijn het MOU door beide ontbonden 

wordt. Vanuit het GTTI zijn er geen middelen gevonden en daarmee is het MOU ontbonden op 1 febr. 2019. 

In overleg met de directie van President’s International Award, PIA school, zijn we een nieuw MOU 

aangegaan welke is getekend op 2 januari 2020. De school is zeer hoopvol gestemd met de bouw van dit 

project voor trainingsfaciliteiten voor leraren en excellent studenten. 

 

Iedere stageperiode 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… 

 

Namens het bestuur, Jan Huizinga 

Directeur Go for Africa 

January 2020 
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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. Go for Africa werkt daarmee duurzaam en structureel samen met derde wereld 

ontwikkelingslanden (ANBI keur). 

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 dertien 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.  
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Volgens de organisaties Hivos en Novib weet GfA een doelgroep jongeren te bereiken die in Nederland 

nauwelijks op een andere wijze wordt bereikt: 18 -25 jarigen ROC (techniek). Zo ‘normaal’ als 

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 twaalf jaren heeft het concept zich bewezen: zeer tevreden 

deelnemers, enthousiaste collega-docenten, dankbare collega’s in West Afrikac en een toenemende vraag 

uit onderwijsland. 

 

II. De belangrijkste resultaten: 

studiejaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

start van de reis 14 februari 2016 19 februari 2017 18 februari 2018 10 februari 2019 

aantal deelnemende studenten 18 41 35 35 

studenten van ROC 18 41 35 35 

studenten andere opleidingen - - -  

aantal particuliere deelnemers 21 11 16 29 

studenten reizigers 14  21 34 35 

studenten invliegend 4 20 Veva 1 - 

aantal teams reizend 14 16 24 30 

coaches tijdens reis 

(=particulieren) 

8  11 16  

coaches stage (o.a. docenten 

ROC’s) 

4x ROC Tilburg 

2x Albeda/Zadkine 

1x Koning Willem 1 

1x Gilde 

1x Leijgraaf 

2 TS Techshark 

2x ROC MN 

2x ROC MN VEVA 

2x ROC Tilburg 

1xKoning Willem1 

2x particulier 

2x ROC MN 

1x Koning Willem1 

4x Arcus  

5x ROC Tilburg 

2x particulier  

2x ROC MN 

1x Koning Willem1 

2x Vista 

5x ROC Tilburg 

2x particulier 

1x ingehuurd 

betrokken ROC’s ROC Tilburg 

Albeda College 

Gilde Opleidingen 

Koning Willem 1 

ROC de Leijgraaf 

ROC MN  

Koning Willem I  

Gilde opleidingen  

ROC Tilburg 

ROC Mondriaan 

ROC de Leijgraaf 

ROC Tilburg 

Koning Willem 1 

Gilde Opleidingen 

ROC ter AA 

ROC Zadkine 

Arcus College 

ROC Tilburg 

Koning Willem 1 

Gilde Opleidingen 

ROC ter AA 

Techniek College Rdam 

Vista College 

ROC MN 

betrokken HBO’s - - - - 

aantal barreldagen 3 3 3 3 

aantal presentaties op scholen 5 10 12 9 

beschikbaar budget x 1000 120 119 181 182 

aantal projecten West Afrika 7 11 15 15 

bereikte studenten Afrika (+/-)  200 kennis / 1000 

info 

250 kennis 

1000 info 

250 kennis 

1000 info 

container 50 m3 gehuurd in 

container van 

‘Gambia for You’ 

40 

helft m3 verhuurd 

50 m3 verzonden 40 m3 gehuurd in 

container “Gambia for 

you” 
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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 14   jaar op locatie zijn… 

 

 
 

 

 

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 techniekopleiding is. Met 

als gevolg een enorme aanwas van leerlingen techniek. Het eerste jaar veel aandacht van GfA voor zowel 

autotechniek als werktuigbouw. 

 

In 2018 hebben weer 4 werktuigbouwstudenten uit ROC Tilburg het waterpompenproject van vorig jaar 

doorontwikkeld. Zij gaven les en practicum in basisvaardigheden in de metaaltechniek. 

In 2019  hebben 4 studenten hun 7 wekelijkse stage in afwisseling tussen de armitage school en de Bansang 

Senior high school doorgebracht in het vakgebied werktuigbouw met nadruk op het waterpomp project. 

loods medewerkers / re-

integratie 

 10 6 6 

Vrijwilligers totaal 16 (Ned.) + 2 (Afrika) 22 (Ned.) + 3 (Afrika) 18 (ned)+ 4 (Afrika) 18(ned)+4(Afrika) 

partnerorganisatie in Nederland ROC MN ROC MN   

hoofdsponsor COD COD, Pleysierbouw Techsharks Techsharks 

evenementen, acties Make a move dinner-

event, georganiseerd 

door HKU 

..x kofferbakverkoop 

 

Sponsorwerving 

Head over Wheels 

voor Kwaliteitsgarage 

 Xxx vlooienmarkt 

open dag Noabere 

In Afrika vlogs films 

Techsharks;  

Vlooienmarkten 

Techsharks presentatie 

Vlooienmarkten 

MVO Boekenmarkt 

Interview van studenten door het Gambiaanse nieuws 
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2. Sr. Secondary school Bansang: 

Na donatie van gereedschappen afgelopen jaar zijn er dit jaar meer gereedschappen gedoneerd en zijn er 2 

studenten van ROC Tilburg doorgegaan met basisvaardigheden metaalbewerking.  

 

 
 

3. Mingdawschool in Serrekunda 

Drie studenten van het KW 1 college hebben op deze school praktisch les gegeven  

Opdracht:  

-  lessen basis autotechniek  

- het op orde brengen van het auto technisch practicum-lokaal,  

- vervolgens lesgeven aan leerlingen met behulp van de geïnstalleerde computers van vorig jaar. 

Een pas gemaakte pomp met leerlingen van de school 
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4. Sint Pieterschool in Serrekunda: 

Het auto technisch practicum is met een lokaal uitgebreid. Nu zijn er 2 lokalen, 1 voor practicum en het 

andere voor reparaties en keuren van auto’s. 3 studenten van het KW1 College hebben hun taken verdeeld 

over deze school en de Ming daw school. Buiten de inrichting van de reparatie en keuring afdeling zijn de 

opdrachten nagenoeg hetzelfde als de Ming daw school. 

 

 
 

 

 

 

 

5. PIA (Presidential Award Scheme School) 

Als vervolg op de gedoneerde electro practicum panelen van vorig jaar konden de studenten een follow up 

geven aan het broodnodige elektro practicum waar de ijzeren wet “meten is weten” de boventoon voert. 

2 studenten van het ROC ter AA hebben een proefproject warmwater op zonne-energie uitgelegd en 

gemaakt. Dit is uiteindelijk gelukt en geplaatst op een compound als warmwater voorziening.  

Als dank voor hun inzet kregen de studenten een mooi T-shrt 
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Dit project zou voor volgend jaar doorgang moeten vinden omdat je met weinig middelen een mooie 

voorziening kunt maken. 

 

Het fietsenproject heeft dit jaar  doorgang gevonden. De door GfA gedoneerde fietsen worden verhuurd in 

een huur/koop constructie aan de eigen studenten, zodat zij makkelijker, sneller en goedkoper vervoer 

naar school hebben. Er wordt al werkend aan de montage van de fietsen les gegeven over fietstechniek. 

 
 

 

6. Bendula: ons belangrijke ‘niet technische’ project voor kinderen met een beperking  

Het Bendulaproject is een siteproject van GfA met als doel het opsporen van kinderen met een beperking 

en hen dagopvang geven. Vier 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. In samenwerking met een 

andere stichting “Future for Young People” proberen we zo goed mogelijk ondersteuning te geven aan dit 

project. Zij kunnen af en toe bemensing leveren voor de juiste ondersteuning. GfA ondersteund nog de 

salarissen en het autotransport maar wil het komende jaren geheel overdragen aan FFYP.  

Een particuliere coach heeft haar kennis en begeleiding ingebracht. 
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Bendula, begeleiding gehandicapte kinderen. 

 

 

7. Beroepsschool in Siffou 

2 studenten werktuigbouw van ROC Tilburg hebben in dit  lokaal wat vorig jaar volledig ingericht is, les 

gegeven en de in Nederland ontworpen ziekenhuisbedden hier gebouwd. Tevens hebben ze voor de lagere 

school een schommel gemaakt met  Gambiaanse collega’s . 

 
 

8. Mobiele Schooltandartspost 

In deze mobiele post, aangekocht en ingericht door Stichting ‘Westland4Gambia’ heeft 1 studente van de 

afdeling tandartsassistente van ROC Gildeopleidingen stage gelopen. Dit project wordt overgenomen door 

FFYP en Westland4Gambia 
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Onze projecten in Senegal: 

Aangezien onze studenten zelden Franssprekend zijn, vragen wij de scholen zelf voor een vertaler te zorgen 

zodat we hen kunnen ondersteunen. Zowel dit jaar als komend jaar heeft GfA de prettige beschikking over 

een Franssprekende coach die voor de 7 weken perioden de begeleiding in Senegal voor zijn rekening 

neemt. Voor komend jaar zetten we met name in op continuering!  

 

9. Beroepsschool Zuiguinchor Casamance 

Twee studenten van het Vista college hebben na overleg met het management duidelijke projecttaken 

gekregen om de kans van slagen te vergroten. De hefbrug is gerepareerd, deze stond al meer dan 10 jaar 

stil. Er zijn succesvol lessen gegeven over airco apparatuur die gedoneerd is door de wereldbank maar 

waarvan men de werking niet wist en er zijn airco reparaties verricht. Ook is er nog een hydraulische pers is 

gerepareerd.   

                         (Testen van een startmotor) 
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10. Beroepsschool Sindian Casamance 

Het elektro practicum is verder ontwikkeld en er is lesgegeven met de nieuwe materialen, ondersteund  

door ROC Tilburg afdeling Mechatronica met 3 studenten. Voor Autotechniek waren hier 3 studenten van  

ROC Tilburg.  

                              (Practicum electro) 

 

 

11. Beroepsschool Baila Casamance 

In Baila zijn 2 studenten van het Vista college binnen autotechniek actief geweest. Zij hebben zich gericht 

op basis automotive technieken welke door een Franse coach vertaald werden. 

Ook van ROC Tilburg waren drie studenten actief binnen de elektro techniek en hadden het voordeel dat 

hun leraar uit Senegal goed engels en frans spreekt. Zij hebben zich bezig gehouden met huisinstallaties en 

elektromotoren techniek. 
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12. Beroepsschool Abene Casamance 

Op deze school, met een prettig klimaat wat temperatuur maar ook sociaal betreft,  hebben drie studenten 

van het vista college doorgebouwd met leermodellen van auto-onderdelen. Daarnaast bestond de opdracht 

om van een vorig jaar gedoneerde Ford Mondeo een educatief model te maken. 

    (Theoretische uitleg van een practicum les) 

 

IV. GTTI en kwaliteitsgarage 

  
 
Voortgang van het project: 
Twee particuliere betrokkenen, team Head over Wheels, hebben in 2017 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.  
 
 

Jaar 1 (2019)         

Bouwkosten ACE totaal        €      67.173  

Inbreng door PIA        €      10.076  

Benodigde sponsoring Go for Africa        €      57.097  

Reeds opgehaalde sponsoring Head over Wheels      €      29.669  

Verkoop Landrover in Gambia        €        2.500  

Resterend op te halen door GfA      €      35.004 

          

 
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.  
Er is een behoorlijk bedrag aangevraagd door het GTTI bij een Europees fonds Yep, wat helaas is 
afgewezen. GfA heeft nog een poging gedaan bij Wilde Ganzen, en ondanks het feit dat zij zeer 
gecharmeerd zijn van het project , hebben ze de aanvraag toch afgewezen  vanwege het reiselement in het 
programma. 
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Door het tekort aan beschikbare middelen is het gehele project een jaar doorgeschoven. 
Afspraak met GTTI is dat op 1 februari 2019 wordt vastgesteld of de benodigde fondsen binnen zijn. Mocht 

dat niet haalbaar gebleken zijn, dan zullen we met instemming van beide partijen de MOU ontbinden. 

Uiteindelijk is de MOU ontbonden door beide partijen het GTTI en GfA in mei 2019. De nieuwe partner PIA” 

Presidential Award Scheme  School”  die we reeds jaren kennen als zeer goede samenwerkingspartner wil 

graag met GfA in zee om voor het project Technical Centre of Excellence. TCE. De nieuwe MOU is in 

onderhandeling en is inmiddels begin januari 2020 getekend. De concept begroting blijft vrijwel 

ongewijzigd. 

 
 

 

 

 

 

 

V. Samenwerking ROC’s  

ROC Midden Nederland, sinds 2006 betrokken bij GfA heeft dit jaar 5 studenten geleverd. Een docent is op 

bezoek geweest om mee te helpen met coachen. De studenten hebben op 2 scholen in Gambia hun stage 

doorgebracht. 

ROC Tilburg heeft zich voor het 6e jaar aangesloten met een grote groep van 12 studenten. De studenten 

zijn bezig geweest in Oost Gambia, 300 km vanuit de kust en in Senegal. Zij zijn voornamelijk bezig geweest 

in de richtingen Elektro en werktuigbouw. Een betrokken groep docenten en management blijkt uit het feit 

dat gedurende 7 weken verblijf er altijd een ROC docent aanwezig was.  

Gilde opleidingen met de afdeling Welzijn en in het verleden hun project Fairliefd, al lang bevlogen en 

betrokken bij GfA. De salarissen van het personeel van Bendula zijn weer gegarandeerd voor dit jaar en zal 

waarschijnlijk in het volgende jaar afgebouwd worden. 

ROC Koning Willem 1 met een betrokken GfA-teamleider en altijd bereid tot praktische samenwerking en 

stage coaching in Afrika leverde 8 studenten voor 4 scholen in Gambia. 

Het Vista College heeft enthousiast geparticipeerd met 7 studenten en eigen docenten/coaches ter 
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plaatste. Twee docenten reden mee tijdens de reis en 2 collega’s zijn ingevlogen. 

Het ROC ter AA leverde 3 studenten en een coach in het vakgebied zonne-energie vanuit de afdeling 

Mechatronica. Zij hebben in Gambia een pilot project opgezet. 

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 Friesland, Techniek College Rotterdam, het 

Vistacollege, ROC ter Aa, ROC Mondriaan en ROC Breda.  

 

Loods en container 

Ieder jaar wordt de afweging gemaakt of het haalbaar en zinvol is een eigen container naar Banjul te 

verschepen. Dit jaar is bijna een container aan goederen verstuurd via Gambia for You in Gilze Rijen.  

Ook in 2019 gaan we op deze wijze de materialen en goederen verzenden. Er wordt wel naar een manier 

gezocht om de kubieke meters beter onder controle te houden. 

Inmiddels zit GfA in de loods aan de volkelseweg in Boekel. De ruimte aan de Volkelseweg in Boekel voldoet 

prima. Hier kan GfA voorlopig weer blijven werken met inmiddels met 6, soms 7, medewerkers. 

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 11 jaar zijn 

er al talloze onderwijsleermodellen, gereedschappen tot volledige tweedehandse hefbruggen verscheept. 

De goederen zijn gedurende het jaar 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.  
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Het financiële resultaat boekjaar 2018-2019 
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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 

en tijdelijke projectsubsidies, zoals het Technical Centre of Excellence.  

 

We sluiten dit boekjaar 2018 – 2019 af met een negatief resultaat. De deelname in aantal studenten was 

prima, de groep reizende studenten was aanzienlijk groter dan voorgaande jaren. Daarmee waren ook de 

inschrijfgelden en sponsorbijdragen van die studenten in lijn met de begroting. Er waren deelnemers die 

alleen de reis mee maakten en niet aan de stage projecten werkten. Hun sponsorbijdrage was voor hun 

eigen project in Gambia. Tevens waren de transportkosten hoger door de vele hulpgoederen die 

overgebracht werden die de studenten nodig hadden voor hun projecten. Hierdoor liepen de 

bestuurskosten ook buiten de begroting. Dit jaar waren alle studenten stagiaires die de periode van 10 

weken volmaakten.  

Het gevolg van deze uitgaven is een negatief resultaat in 2018-2019 maar met name door de investering in 

PR & communicatie is de verwachting dat in de komende seizoenen extra inkomsten worden gegenereerd. 

De stichting GfA voert uiteindelijk een jaarlijks afgerond programma uit, dat ook jaarlijks (juli – juli in 

verband met de schooljaren) financieel wordt afgesloten. Risico’s zijn nihil in de zin van langlopende 

contractuele verplichtingen qua personeel of assets. De solvabiliteit en liquiditeit zijn in het verslagjaar 

verslechterd maar dat heeft een incidentele oorzaak. Het komende verslag jaar zal de situatie weer 

genormaliseerd zijn. De gepresenteerde cijfers in de balans geven daardoor een te negatief beeld. 

 

VI. Het Bestuur   

 

VII. Het bestuur van de Stichting Go for Africa bestond in 2018-2019  uit drie bestuursleden:  

 Monique van Wissen, voorzitter 

 Edwin Boone, financiën 

 Wim Bos, algemeen lid (onderwijs) 

In september is Monique van Wissen vertrokken en heeft de volgende voorzitter haar plaats ingenomen 

per 1 mei 2019. 

 Wim Buijsen, voorzitter (onderwijs) 

In de overdracht heeft Wim Bos tot mei 2019 zitting gehad als algemeen lid welke op 27 mei 2019 

vervangen is door; 

 Nico van Stiphout, financiën. 

 

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  

Piet Huinink en Olav Wessel voor een PR- en Communicatieplan en de uitvoering daarvan.  

Naast deze groep mensen zijn vele vrijwilligers steeds bezig met het werk in de loods, de organisatie en 

uitvoering van de barreldagen, de organisatie om het vertrek, de reünie, en vele vele andere taken! 

Deze organisatorische wijzigingen binnen de stichting leiden tot een andere structuur in de operationele 

taken welke in het nieuwe jaar ontwikkeld en ingezet gaan worden. 
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Een nieuw bestuur en een nieuwe aanpak. 

GfA  gaat van een bestuur op afstand naar een bestuur van meewerken en meesturen. De voorzitter Wim 

Buijsen werkt een concept meerjarenbeleidsplan in hoofdlijnen uit voor 2020 – 2024 en gaat meer 

bestuursleden aantrekken. Mensen uit het onderwijs en met Afrika ervaring. Samen met de nieuwe 

bestuursleden zal het concept meerjarenbeleidsplan voor 2020 – 2024 van een visie naar een missie 

groeien zodat een gemeenschappelijk draagvlak ontstaat. De werkzaamheden binnen GfA worden in 6 

projectonderdelen verdeeld. Elk bestuurslid gaat als projectleider met vrijwilligers aan de slag in een 

projectonderdeel. Elke teamleider werkt met zijn vrijwilligers aan een planning zodat elk projectonderdeel 

benoemd in het meerjarenbeleidsplan binnen de 4 jaar is behaald. In de maandelijkse bestuursvergadering 

wordt de voortgang van de planning gevolgd. Projectleiders ondersteunen de directeur in zijn 

werkzaamheden en verbeteren en vullen aan waar nodig met vrijwilligers.  

De maandelijkse bestuursvergaderingen en teamleidersvergaderingen van de deelnemende ROC scholen 

vinden op 1 avond plaats op een school. Reiskosten en vergaderkosten blijven hierdoor tot een minimum 

beperkt.  

 

Beloningsbeleid Go for Africa: 

Directeur ontvangt – al jaren-  op freelance basis per maand € 500  bruto 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.  

 

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. 

 

VIII. 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 genoemd dat men 

teruggeworpen wordt op zichzelf en meer verantwoording en initiatieven neemt 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 ook dit jaar weer dat studenten onverdeeld 

aangeven dat hun beeld van Afrika intens veranderd is na hun verblijf in de stagelanden. 
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IX. Vooruitblik Jaar 2018 - 2019 ….      
 
Voor de komende reis 2019, met vertrek op 10 februari 2019, zijn de voorbereidingen in volle gang.  

Het lijkt erop dat we een groot aantal ROC studenten en particuliere deelnemers/ coaches mogen 

verwelkomen (zie Begroting 2018 – 2019). Het mooie is dat we daarmee ook alle projecten in Afrika zullen 

kunnen bedienen. 

Dit komende jaar zal een vaste coach, oud docent ROC MN, Jan Huizinga voor de gehele stageperiode 

ondersteunen in de organisatie en coachen. 

En ROC Breda zal voor het eerst deelnemen met 3 studenten! 

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. De nieuwe website zal meer en 

meer gevuld worden en content up to date beheerd. 

 

Hiernaast 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 2019 – 2020, begroting 
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BIJLAGEN 

 

1. Projecten in Afrika 2019 Nederlandse stagiaires 

projecten branche 2019 

Gambia   

The Gambia Technical Training Institute  Beroepsonderwijs ja 

Scouts Gambia “Little Trees Skill Training 
Centre" Beroepsonderwijs 

ja 

Scouts Gambia Soma  Beroepsonderwijs - 

GTTI Mansakonko Beroepsonderwijs - 

Presidential Award Scheme School Beroepsonderwijs ja 

Mingdawschool Beroepsonderwijs ja 

Armitage Highschool Georgetown Beroepsonderwijs ja 

Sr. Secondary School Bansang Beroepsonderwijs Ja 

Psychiatrisch Ziekenhuis TankaTanka Brikama Beroepsonderwijs - 

St Petersschool Serrekunda Beroepsonderwijs ja 

School Siffou Beroepsonderwijs Ja 

Carpoint garage Tanjeh Beroepspraktijk onderwijs - 

Ziekenhuis Brikama Algemeen ziekenhuis - 

Ziekenpost Tanjeh Plattelands ziekenhuis donaties 

Ziekenhuis Sanyang Ziekenhuis - 

(Mobiele) schooltandarts post Basis zorg - 

Nursery en basis school Tanjeh Kleuter/lager onderwijs donaties 

‘Project Bendula’ Tanjeh 
Dagopvang voor kinderen met 
beperking 

ja 

Youth and Community centre Educatief-Cultureel centrum - 

Senegal  

Beroepsschool ZIGUINCHOR Casamance Beroepsonderwijs Ja 

Beroepsschool SINDIAN Casamance Beroepsonderwijs Ja 

Beroepsschool BAILA Casamance Beroepsonderwijs Ja 

Baïla Kleuteronderwijs ja 

Beroepsschool Abene Casamance  Beroepsonderwijs Ja 

Mauritanië  

LFTP Nouadhibou Beroepsonderwijs donaties 
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2. Autodonaties 2019 

Auto Donated to  Doel/ project Van Team  
Ford Focus Mr. Alhagie Sillah Ambulance Team 1 

Nissan Primera Medical post Nyanga Bantang Ambulance Team 2 

Ford Focus Medical Post Bakadage Ambulance Team 3 

Ford Escort Madiana school Mr Kadjali Ambulance students and 
visit  

Team 4 

Volkswagen Passat Medical post at Yonnah Visiting Clients + Ambulance Team 5 

Nissan Patrol Guinea Bissau Verkoop tbv TCE Team 6 

Nissan Pick up cab Abene mechanic group  Repair car  Team 7 

Ssangyoung  FFYP // Go for Africa Transport coaches Team 8 

Volvo V70 Medical post Brikama Visiting Clients + Ambulance Team 9 

Mercedes C200 CDI Go for Africa  Coaching  Team 10 

Citroen Jumper Bendula handicapped children  Child transport school Team 11 

Ssangyong Musso Poste Sante Dianki Senegal  Ambulance Team 12 

Volvo XC70 Mr. Ousman Bah woman garden 
Galloi 

Ambulance Team 13 

Landrover Transport car Gardens Team 14 

Haunday Galloper Go for Africa A. Saho Coaching Team 15 

Citroen Berlingo Carpoint garage Tanjeh  Service car Team 16 

Subaru Forester Poste Sante Diamaye Inor Senegal Ambulance Team 17 

Subaru Forester Poste Sante Niankitte Senegal  Ambulance Team 18 

Chevrolet Tacuma Siffou center Mr. Kalifa Ambulance Team 19 

Mercedes benz Vito Femmes Kaito Mme Guima Goudiby Transport car for food Team 20 

Volvo V40 CRFP Zuiguinchor Mr. Ehemba Transport Students and 
technics 

Team 21 

Volswagen T4 Mr. Zecheriah Conteh Sierra Leone Transport students Team 22 

Toyota Landcruiser Adrinka Foundation Ghana Transport car  Team 23 

Nissan Terrano Poste de Sante Casamance Ambulance Team 24 

Subaru Legacy Go for Africa Coaching Team 25 

Suzuki Grand Vitara CFP Abene Mr. Preirra Ambulance students and 
visit 

Team 27 

Subaru Forester Foulakunda health center Ambulance Team 28 

MAN F2000 Westland4Gambia Dentist Brikama Dentist car for schools Team 29 

Mitsubishi Pajero Westland4Gambia Service Brikama Service Car Team 30 

Ssangyong Rexton Kuntin Village Mr. Ibrahima Jaiteh Ambulance Team 31 
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3. Goederendonatie 2019 

Wat Waarvoor Waaraan Waar 
Gereedschappen en 
computers  

Praktijk ondersteuning LFTP Nouadhibou Mauritanië 

Las, boor en plaatwerk voor 
werktuigbouw lokaal 

Inrichting lokaal Siffou  Gambia 

Gereedschappen en 
waterpomp materiaal 
 

Practicum ondersteuning Armitage high school 

Janjanbure 

Gambia 

Gereedschapskisten en elektro 
materuiaal 

Practicum ondersteuning Mingdaw Technical school Gambia 

Gereedschappen  Praktijk ondersteuning PIA School Bakau Gambia 

Gereedschappen  Praktijk ondersteuning Sint Pieters school Gambia 

Gereedschappen Praktijk ondersteuning CFP Abene Senegal 

Elektro practicum materiaal  Praktijk ondersteuning CFP Baila Senegal 

Practicum auto materiaal plus 
gereedschappen 

Praktijk ondersteuning CFP Zuiguinchor Senegal 

Elektro practicum materiaal  Praktijk ondersteuning CFP Sindian Senegal 

Elektro tafel Praktijk ondersteuning GTTI Banjul Gambia 

Elektro motoren  Praktijk ondersteuning GTTI Banjul Gambia 

Gereedschappen Praktijk ondersteuning Scouting Little Trees Gambia 


