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Uitbreiding van de zorgboerderij in Tanji, Gambia 
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Stichting Future for Young People 
Gastelepad 2 
5711 BS Someren 
www.futureforyoungpeople.nl 
 
Contactpersoon: 
Petra van den Heuvel, voorzitter 
Tel: 0493-496020 / 06-42794428 
E-mail: info@futureforyoungpeople.nl 

 
 

Stichting Future For Young People is door de Belastingdienst 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het 
KvK-nummer is 55559174 en het RSIN-nummer is 851764095. Future 
for Young People is zowel in Nederland als in Gambia een 
geregistreerde organisatie. 
 
NL19 RABO 0105465291 Rabobank Peelland Zuid  
t.n.v. Stichting Future For Young People te Someren 
 
 

Foto: Het vooraanzicht van de zorgboerderij, met van oudsher de naam ‘Goat Farm’ 
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1. Samenvatting van de behaalde doelstellingen 
Het verbouwen van de belevingsruimte (snoezelruimte) voor kinderen met een ernstige beperking in de 
zorgboerderij van Future for Young People is zover klaar. De inrichting van 
de ruimte laat echter nog even op zich wachten. Een Nederlandse vrijwilliger die eerder in Gambia is 
geweest zal daarvoor dit najaar naar Gambia reizen om de ruimte te bekijken en later in te richten. 
Ook heeft het bestuur van de stichting inmiddels een Gambiaanse vrouw in gedachte die mogelijk 
dagbesteding kan bieden aan de kinderen in de ervaringsruimte. Binnenkort zal een gesprek met haar 
plaatsvinden. 
Drie kinderen/jongvolwassenen met een lichte beperking die in de Special Needs-klas zitten zullen dit 
najaar een dagbesteding aangeboden krijgen op de zorgboerderij van de stichting. 
Verder zijn er in het voorjaar van dit jaar 5 nieuwe kinderen met een beperking gevonden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Foto: Het gebouw voor aanvang van de 
verbouwing 
 

Foto’s onder: De belevingsruimte na de renovatiewerkzaamheden 
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2. Verloop van de uitvoering 
In januari van 2021 is begonnen met de verbouw van de beschikbare ruimte. De werkzaamheden hebben 
wat vertraging opgelopen omdat er tijdelijk geen cement verkrijgbaar was in Gambia, de timmerman ziek 
werd en er wat tegenvallers waren. Zo liet de loodgieter weten dat de bezinkput die aanwezig was op de 
zorgboerderij te ver weg lag voor een goede afvoer. Er moest dus een nieuwe bezinkput dichter bij het 
gebouw worden gegraven. Ook bleek, toen het regenseizoen aanbrak, het dak op vele plaatsen lek te zijn. 
 
Aanpassen van de beoogde ruimte, het terrein en de bus 
Voor het gereed maken van de al bestaande ruimte op de zorgboerderij 
is een tussenmuur geplaatst, een tegelvloer gelegd, een plafond 
aangebracht, elektriciteit aangelegd, een bezinkput gegraven, een 
speciale ruimte met douche, toilet en wastafel gerealiseerd, het 
hekwerk aan de voorkant is vervangen door ramen en er is nu een 
eigen ingang (deur). Ook is aan de zijkant een raam aangebracht 
omdat het erg donker was in de beschikbare ruimte. Verder is de ruimte 
geschilderd en is het dak in zijn geheel vervangen. Van het 
buitenterrein wat uit een voorste en achterste deel bestaat is het 
achterste deel nu aangepast met een verhard pad, zodat de 
ervaringsruimte rolstoel toegankelijk is. De bedoeling was eerder om 
ook het voorste gedeelte te verharden. Er is later besloten om alleen 
het achterste gedeelte te verharden omdat de bus net daarvoor kan 
komen en de kinderen met rolstoelen daar af kan zetten. Naast de rand 
van het pad worden nog stenen geplaatst om het pad te verstevigen. 
De ruimte zal speciaal worden ingericht door een Nederlandse vrouw. 
Zij heeft kennis van de inrichting van ervaringsruimtes. Zij heeft thuis 
educatief materiaal staan van Barry Emons (specialist in 
belevingsgerichte zorg) en medische kindzorg instelling City Kids. Dit 
materiaal zal binnenkort met een container worden vervoerd. 
 
  

Aanbrengen van het plafond 
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Winkel op de zorgboerderij 
De ruimte voor het levensmiddelenwinkeltje is er al. Er is nog niet toegekomen aan de inrichting daarvan. 
We hopen dit de komende maanden te kunnen realiseren, zodat daar ook werkgelegenheid komt. De 
projectbegroting voorziet in een toonbank, schappen, kosten van de timmerman om deze te maken en een 
eerste voorraad. 
 
Inventariseren en plaatsen van kinderen met een beperking 
In het vroege voorjaar van 2021 heeft een bestuurslid van de stichting samen met de lokale begeleiders via 
ouders, op school en dorpsleiders gevraagd of zij nog meer kinderen wisten met                                 
een beperking. Er zijn toen 5 nieuwe kinderen gevonden. Van deze kinderen is bepaald welke 
zorgbehoefte ze hebben. Vier van deze kinderen zijn leerbaar en gaan nu naar de klas. Een van hen zal 
straks als deze helemaal klaar is de belevingsruimte bezoeken. Komend seizoen 2021/2022 zullen we 
verder op zoek gaan naar nieuwe kinderen in het dorp Tanji. 
De uitstroom van oudere kinderen/jongeren die de speciaal needs klas bezoeken zal in de komende 
maanden van start gaan. Een van hen zal een dag per week naailes krijgen bij de kleermaker, een ander 
zal een dag in de week meewerken in de tuin en eentje gaat meerdere dagen per week samen met de 
begeleider van de zorgboerderij werken met een graanmaalmachine. Zij zullen daarnaast nog steeds de 
klas bezoeken op de dagen dat ze niet werken. Deze oudere kinderen/jongeren ontvangen bij aanvang van 
hun werk of opleiding maandelijks een klein salaris. 
 
Aanpassingen aan de bus 
De bus zal de in komende maanden worden 
aangepast zodat ook de kinderen met een 
rolstoel vervoerd kunnen worden. 
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3. Wie bereiken we? 
In totaal behoren er op dit moment zo’n 21 kinderen en hun gezinnen tot de directe doelgroep:  

 De zorgboerderij biedt een dagbesteding aan 3 (jong)volwassenen die er al een aantal jaren 
werken. Hieraan zullen 3 kinderen/jongeren uit de special needs klas worden toegevoegd. 

 De kinderen die in de special needs klas zitten op de nabijgelegen basisschool in Tanji kunnen in 
de toekomst ook gebruik maken van de belevingsruimte op de zorgboerderij, zodat ze naast hun 
schoolwerk ook plezier en ontspanning hebben. Momenteel gaan er 14 kinderen in de Special 
Needs-klas op de nabijgelegen basisschool in Tanji. 

 De belevingsruimte zal plaats bieden aan 7 kinderen die momenteel thuis verzorgd worden en 
geen enkele aanvullende zorg, begeleiding of afleiding hebben. De begeleiders van de Special 
Needs-klas bezoeken deze kinderen regelmatig, maar kunnen in de thuissituatie niet veel extra 
zorg bieden. 

 Voor de ouders van de kinderen/jongeren 
met een beperking is tussen januari en 
april 2021 drie maal een bijeenkomst 
georganiseerd. De beweegredenen om dit 
te doen was dat ouders in Gambia erg 
alleen staan in de zorg voor hun kinderen 
met een beperking. Zij kunnen nergens 
terecht. Door hen bijeen te brengen hopen 
we dat ze steun kunnen vinden bij elkaar. 
Deze bijeenkomsten zullen de komende 
periode voortgezet worden. Deze 
gezinnen ontvangen zo nu en dan ook 
extra ondersteuning van de stichting in de 
vorm van voedselhulp. 

 
4. Verwachte impact 
Impact van de belevingsruimte 
De belevingsruimte en de begeleiding die hiervoor wordt aangenomen, zal een positieve bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van jonge kinderen met een ernstige beperking. Het welzijn van de kinderen zal 
verbeteren door ontspanning, verandering van omgeving, de beschikbaarheid van hygiënische 
voorzieningen en betere voeding.   
 
Leerwerktraject voor jongeren 
Behalve het Special Needs-klasje op de basisschool in Tanji zijn er geen mogelijkheden voor jongeren met 
een beperking om zich verder te ontwikkelen. Door het creëren van leerwerk-         
trajecten op de zorgboerderij kunnen jongeren vaardigheden ontwikkelen die hun zelfvertrouwen, 
zelfstandigheid en kwetsbare positie in de gemeenschap versterken. 
 
  

De kinderen in de special needs-klas                  
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5. Continuïteit van de zorgboerderij 
De afgelopen jaren heeft de stichting hard gewerkt aan het creëren van mogelijkheden om de zorgboerderij 
financieel zelfredzaam te maken. Dit is gelukt door verschillende inkomensgenererende activiteiten. Er is 
een naaiatelier en een aanverwant winkeltje voor baby- en kinderkleding, een bakkerij en molen voor het 
malen van graan. Ook uit de tuin van de boerderij komen wat inkomsten door de teelt van groenten. De 
zorgboerderij wordt nu uitgebreid met een belevingsruimte en binnenkort met een levensmiddelenwinkel. 
Deze zal wat extra inkomsten zal genereren. De continuïteit van de zorgboerderij blijft daarmee 
gewaarborgd. Het winkeltje zal tevens een leerwerkplek zijn. 
 
Het Special Needs-klasje dat gerealiseerd is bij de basisschool in Tanji is deels financieel zelfredzaam. Er 
hoeft geen huur te worden betaald en de overheid betaalt de schoolmaaltijden voor de kinderen. Er is 
blijvende ondersteuning nodig voor de twee leerkrachten, de taxichauffeur en het onderhoud van de auto, 
waar wij als stichting en werkgroep in proberen te voorzien. Dit gaat om een bedrag van zo’n € 2.000,- per 
jaar. 
 
6. Vervolgstappen voor de afronding van het project 
Een bestuurslid van de stichting gaat half november opnieuw naar Gambia en zal de activiteiten die nog 
niet afgerond zijn samen met de lokale medewerkers in gang zetten. In de bijgevoegde financiële 
verantwoording zijn dat de activiteiten waarbij nog geen bedrag vermeld staat. 
 
7. Financiële rapportage 
(Wisselkoers € 1,- = 55 dalasi) 
Wisselkoers fluctueerde tussen 53 en 57 tijdens de bouw. Daarom is er een gemiddelde genomen van 55. 
Getallen in euro´s zijn naar boven of onder afgerond. 
 
Verbouwing belevingsruimte Dalasi Euro 

3 Ramen inclusief glas           24300              442 

Deur + slot             6500              118 

Tussenmuur + stucwerk: 2 vrachtwagens zand           13000              236 

Tussenmuur + stucwerk: 1 vrachtwagen gravel           13000              236 

Tussenmuur + stucwerk: 60 zakken cement           21000              382 

Arbeidsloon: stenen maken voor tussenmuren + stucwerk         100000            1818 

IJzer             4000                73 

Plafond: materialen         134400            2444 

Plafond: Arbeidsloon           22000              400 

Elektriciteit: Inclusief bedrading, pijpen, stopcontacten, 2 ventilatoren en arbeidsloon         114385            2080 

Elektriciteitsmeter             8000              146 

Vloer: Inclusief cementen ondervloer, tegelvloer en arbeidsloon           77500            1409 

Schilderwerk: Inclusief verf, verfmaterialen en arbeidsloon           29500              536 

Subtotaal         567585          10320 

Bouw toilet/douche belevingsruimte   

2 Extra binnenmuren incl. zand, gravel, cement en arbeidsloon           65050            1183 

Loodgieterswerk incl pvc stukken, waterleiding, riolering en arbeidsloon           13725              250 

Toilet met verhoogde zitting (gratis)             1750                32 

Wandbeugels            gratis  

Wastafel + kraan             2500                45 

Douchekraan               850                15 

Vloertegels 9 m2             7650              139 
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Vloer: Voegmiddel             2200                40 

Vloer: 20 Zakken cement             7000              127 

Arbeidsloon vloer + wandtegels aanbrengen           56000            1018 

Wandtegels 28 m2           23800              433 

Toiletraam inclusief glas             2950                54 

Subtotaal         183475            3336 

Aanleg verhard pad voor rolstoelgebruik   

1 Vrachtwagens zand             6500              118 

75 Zakken cement           26250              477 

600 Stenen voor afwerking zijkant pad (nog niet voltooid)   

Werkloon           30000              545 

Subtotaal           62750            1140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Aanpassen bus voor rolstoelen + onderhoud   

Riemen voor vastzetten rolstoelen   

Onderhoudsbeurt   

Vervanging remmen   

Subtotaal   

Inrichten winkel   

Inkoop groothandel (o.a. suiker, rijst, thee, snoepjes, koekjes, conserven, meel, olie)   

Toonbank en winkelschappen, incl. timmermanskosten   

Subtotaal   

Transport bouwmaterialen           20000              363 

Transport donatie speel- en lesmaterialen voor kinderen met een beperking   

Uitstroom/verzelfstandiging van de drie oudste jongeren met een beperking   

Transport voor dagopvang   

Salaris begeleiders + taxichauffeur Special Needs-klas (voor één jaar)   

Salaris begeleiders belevingsruimte (voor één jaar)   

Coördinatie           55000            1000 

Onvoorziene kosten bezinkput graven, aanleggen + arbeid           42000              764 

Onvoorziene kosten vervanging dakplaten, spijkers, rubbers + arbeid         134400            2444 

Onvoorziene kosten spijlen voor ramen tegen inbraak             4000                73 

Kosten fondsenwerving           74635            1357 

Subtotaal         330035            6001 

Totaal       1143845          20797 


