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1. Stichting Just let it happen
1.0. Hoe is de stichting ontstaan
Minke Story, initiatiefneemster van de Stichting Just let it Happen, reisde in
2014 samen met haar vader naar Gambia. Daar ontmoette zij de eigenaar van
een kleine school en werd in haar hart geraakt. Ze was onder de indruk van de
omstandigheden en wat de man tot stand had weten te brengen met zo
weinig middelen. En zag zijn inzet om het voor de kinderen zo fijn mogelijk te
maken. Ze bracht veel tijd door op en om het schooltje en zag en voelde in
haar hart dat ze hulp en ondersteuning wou bieden. Bij thuiskomst liet de
school haar niet meer los. Het idee om iets te doen voor de mensen van de
school in Gambia was geboren.
In 2018 reisde ze opnieuw naar Gambia ditmaal in het gezelschap van
cameraman Bart om beelden voor een documentaire over de school te kunnen
maken. Op die manier konden ze mensen in Nederland in hun hart aanspreken
en de benodigde middelen voor de uitbreiding van het schooltje ophalen. En
zo begon de hulp voor Gambia vorm te krijgen.
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2. Algemene doelstelling
De hoofddoelstelling van de stichting is het verbeteren van de
levensomstandigheden van mensen over de hele wereld door het opzetten van
sociaal maatschappelijke projecten met een humanitaire insteek. Dit kan zijn
op het gebied van: educatie en voorlichting, huisvesting, landbouw,
armoedebestrijding en zelfredzaamheid, gezondheid en levensvreugde in
brede zin. Te beginnen in Gambia, bij het helpen uitbouwen van een school.
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3. Projecten 2018-2020
3.0. Start in Gambia
In 2018 is begonnen met het ondersteunen van de Kaa kolli kemo
Nurseryschool in het dorpje Sukuta Sanchaba in Gambia, Afrika. De
initiatiefnemer in Gambia van het schooltje; in meer dan 10 jaar realiseerde
Basiru Saidykhan onderwijs voor kinderen in zijn dorp; kinderen in de leeftijd
van 3 tot ongeveer 7 jaar. Hij begon met een aantal stoelen in de open lucht.
Basiru heeft het voor elkaar gekregen om met de schaarse middelen die er
beschikbaar waren, toch een schoolgebouwtje met een schoolpleintje ervoor
te realiseren en ervoor te zorgen dat de kinderen onderwijs krijgen. Helaas
moeten de kinderen nu als ze 7 jaar worden weer stoppen met naar school
gaan. Zij krijgen dan geen vervolgonderwijs en zitten weer thuis.

3.1. Geografische concentratie
De huidige projecten zijn gelokaliseerd in Sukuta Sanchaba in Gambia. Om
het voor de medewerkers van Just let it happen werkbaar te houden beperkt
de Stichting zich ook de komende 5 jaar tot dit gebied.
De Gambiaanse projectcoördinator en contactpersoon in Gambia is
Basiru Saidykhan.

3.2. Doelstelling Gambia
De bestaande school kent 3 klaslokalen waarin groep 1, 2 en 3 gehuisvest zijn.
In totaal krijgen zo’n 60 kinderen hier onderwijs en voorlichting. Wat ook
belangrijk is, is dat zij er liefde en aandacht krijgen. Ook kunnen de kinderen
op deze manier met elkaar omgaan in groepsverband en van elkaar leren,
elkaar helpen etc.
In Gambia bij Basiru leeft de sterke wens om de levensomstandigheden van de
kinderen te verbeteren en de school uit te breiden met een schoolgebouw voor
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de kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 13/14 jaar. De daar geheten Primary
school. Zodat de kinderen onderwijs kunnen blijven genieten na hun 7e jaar.

3.3. Wat is nodig om de school in Gambia uit te kunnen breiden
Ten eerste zal er land in Gambia gekocht worden om de school op te
kunnen bouwen.
Ten tweede zullen er de nodige bouwmaterialen aangekocht moeten
worden om het tweede schoolgebouwtje te kunnen realiseren
Ten derde zal er mankracht aangetrokken moeten worden om de
school te bouwen
Ten vierde zal de inrichting aangeschaft worden en meubels
Ten vijfde zullen er natuurlijk geschikte lesmaterialen en leermiddelen
voor 7-14 jarigen moeten worden aangeschaft
En tot slot zullen de benodigde leraren worden aangetrokken en betaald

Ook zal er tegelijkertijd gekeken worden naar financiële mogelijkheden qua
bronnen van inkomsten om de continuïteit van beide scholen in de toekomst
te kunnen blijven garanderen. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een, aan
toeristen verhuurbaar, gastenverblijf, gekoppeld aan de school. Zodat de
inkomens van de leraren veilig gesteld kunnen worden, en daarmee het
onderwijs van de kinderen.
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Om het tweede schoolgebouw van de school te kunnen bouwen, alle kinderen
naar school te kunnen laten gaan, inrichting van klaslokalen, lesmaterialen en
onderwijzers hun jaarsalaris te verzorgen etc. is er een bedrag van €. 50.000,nodig (zie begroting).

3.4. Toekomst voor weeskinderen bij de huidige school
Tevens, als de uitbreiding van de school is gerealiseerd, zijn er plannen om
een weeshuis voor weeskinderen in het dorp en omstreken van het dorp
Sakutu Sanchaba, waar de school staat, te bouwen. Veel weeskinderen leven
dakloos op straat. Als zij een thuis kunnen vinden bij het weeshuis kunnen ook
deze weeskinderen veilig en beschermd opgroeien. De kosten hiervoor
worden nog geraamd. Dat hangt af van wat er nodig is en hoeveel kinderen
men wil en kan opvangen en huisvesten.
Tot 30 weeskinderen zouden naar school en verzorgd kunnen worden met
kleding, voedsel etc. Het voortbestaan van het weeshuis zal afhankelijk zijn van
giften dus is er een stabiele inkomstenbron nodig. Denk aan het aanleggen van
Solar. Hierdoor is er dan altijd stroom maar is er ook een besparing op de
stroomrekening.
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4. Over het omgaan met projecten
Projecten zijn gebaseerd op lokale initiatieven en richten zich op directe
verbetering van de levensomstandigheden en/of toekomstmogelijkheden van
een kansarme bevolkingsgroep of kansarme regio. Projecten dragen bij aan het
realiseren van de doelstellingen en hebben in potentie een voorbeeldfunctie met
regionale uitstraling. Doelgroep en lokale bevolking zijn betrokken bij de
ontwikkeling van het project en dragen hieraan bij. Projecten stimuleren
onderlinge samenwerking en zelfredzaamheid van de lokale bevolking.

Stichting Just let it happen richt zich vooralsnog voornamelijk op de
volgende werkterreinen:
Schoolhulp, school-/lesmateriaal en schoolmeubilair beschikbaar stellen, maar
ook bouw en of renovatie van school, toiletten en watervoorzieningen. Vullen
EHBO box. Realisatie bibliotheek. Maar ook kinderen met een beperking
(blind-doof) mogelijkheid tot onderwijs geven.
drinkwater uit kraan en of irrigatieproject moestuin.
Sporthulp, beschikbaar stellen van kennis, oefenmaterialen, kleding
en schoeisel.
Individuele hulp, betalen van schoolgeld, medische hulp, kleding/schoeisel,
en voedsel.

4.1. vrijwilligerswerk
Stichting Just let it happen bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en wil dat in de
toekomst ook zo houden. De leden van het bestuur /vrijwilligers krijgen
geen vrijwilligersvergoeding of andersoortige tegemoetkomingen, door de
vrijwilligers gemaakte onkosten worden vaak zelfs niet gedeclareerd maar
gezien als persoonlijke bijdrage.
Ook zullen de projecten niet gebruikt worden om winst te maken wat niet
ten goede komt aan de bevolking of de projecten zelf. De projecten in
Gambia worden gemonitord door adviseur/coördinator Basiru Saidykhan.
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4.2. Toegankelijkheid
Bij de projecten die Stichting Just let it happen ondersteunt of realiseert, is
iedereen welkom ongeacht geloof of achtergrond. Stichting Just let it happen
ziet graag dat van samenwerkende partners die betrokken worden bij het
realiseren of ondersteunen van de projecten in Gambia, ook hun werkgebied
voor iedereen toegankelijk is.
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4.3. Benodigde materialen
Materialen worden zoveel mogelijk in Gambia zelf gekocht. Een belangrijk
punt tijdens de haalbaarheidsbepaling en de voorbereiding van projecten is
het onderzoek naar beschikbaarheid en prijzen van benodigde materialen ter
plaatse. Indien producten of materialen ter plaatse niet verkrijgbaar zijn terwijl
er duidelijk vraag naar is, zal Stichting Just let it happen onderzoeken of en hoe
levering van deze producten gecontinueerd kan worden.
Met name bedrijven zijn soms gemakkelijker bereid een donatie in natura te
doen. Daarvoor moeten wel transportkosten gereserveerd worden. Het
bijkomende voordeel van kopen in Gambia is minder transport en
opslagkosten en de economie in Gambia wordt ondersteunt. De stichting
streeft ernaar om enkel met duurzaam materiaal te werken.

4.4. Bouw
Projecten worden gebouwd door bevolking zelf, mogelijk in een
bouw/leer traject en dat voor een lokaal salaris.
Als het gaat om de daadwerkelijke uitvoering van een project richt Stichting
Just let it happen zich met name op het bieden van lokale werkgelegenheid
zodat iedereen profiteert van de ontwikkeling die de renovatie of een
nieuwbouw met zich mee brengt. De locale mensen worden opgeleid en
maken zo kennis met nieuwe materialen en methodes. Als vergoeding een
locaal salaris. En ook ervaring voor de toekomst. Dit om mensen betrokkenheid
te geven bij een project in hun dorp maar ook voor het toekomstige onderhoud
van de projecten.

4.5. Zelfredzaamheid
Stichting Just let it happen investeert en doet de basis en draagt het project
dan over. Vooraf wordt ook gekeken naar hoe men de toekomst ziet en naar
mogelijkheden voor selfsupport om het project in de toekomst zelfstandig
te kunnen laten voortbestaan. Pas na goed overleg en na het maken van
duidelijke afspraken beginnen we met een project en nadien kan men in
uiterste noodgevallen een beroep op de stichting doen voor verdere
(financiële) hulp.
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Wel zal Stichting Just let it happen meedenken - kijken of men met
investeringen de zelfredzaamheid kan vergroten.

4.6. Samenwerking
Stichting beschikt over goede contacten en kennis van lokale
omstandigheden in Gambia. Met de bij de projecten betrokken bevolking is
een vertrouwensband opgebouwd waardoor het mogelijk is activiteiten te
intensiveren en uit te breiden.
Een mogelijkheid is om voor de bouw van de school en het weeshuis
contacten te leggen met stichting Bouwen. Deze vorm van samenwerking kan
enerzijds tot overdracht van kennis en vaardigheden zorgen en anderzijds tot
draagvlakverbreding.

4.7. Samenwerking met ontwikkelingsorganisaties in Nederland
Naast projectgebonden samenwerking is samenwerking met andere
ontwikkelingsorganisaties ook van belang. Er is een uitwisseling van kennis
met bv Hand in Hand Gambia die ook werkzaam is in Gambia

4.8. Regelmatig contact Nederland-Gambia
Contact en communicatie leiden tot wederzijds begrip en betrokkenheid. Het
bestuur van Stichting Just let it happen heeft minimaal 2 x per maand contact
met de plaatselijke adviseur/coördinator in Gambia per telefoon of via
sociale media. Ondanks de voordelen van deze moderne
communicatiemogelijkheden kunnen deze het persoonlijk contact niet geheel
vervangen. Persoonlijke aanwezigheid van bestuursleden en betrokkenen in
Gambia is van groot belang: zowel voor de bestuursleden zelf als voor de alle
bij de projecten betrokken mensen. Het is wenselijk de projecten 2 of 3 maal
per jaar te bezoeken. Dit moet een streven blijven maar minimaal 1 x is must.
Reis en verblijfkosten in en naar Gambia worden onder normale
omstandigheden niet door de stichting vergoed.
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Draagvlakverbreding: bevorderen bewustwording problematiek Gambia
Dit is een van de pijlers voor werving van fondsen en vrijwilligers.
Methoden:
deelname markten
bezoek en voorlichting aan
scholen p.r. en communicatie:
folders, informatie materiaal
website / sociale media
nieuwsbrieven
media
speculaas Aktie, kerstkaart?
Deelname aan markten of organiseren festiviteiten vergt veel voorbereiding en
tijd maar biedt goede mogelijkheden een breder publiek te bereiken en
persoonlijk contact te krijgen met geïnteresseerden. Te denken valt aan
minimaal 3 x per jaar Bijv. de Koningsdag markt etc…
Idee toekomst: Naast informatie verstrekking kunnen we door de verkoop van
Gambiaanse/ West Afrikaanse producten ook meer financiën creëren.
Maar ook met de inkoop van deze lokale producten steunt Just let it happen
de lokale bevolking en zo is het voor een ieder een win-win situatie.
Voorlichting is een goede bewustwording. Kinderen zijn de basis. Streven van
de stichting is scholen te bezoeken/samenwerking aan te gaan om voorlichting
te geven, mogelijk ook fondswerving.
Ieder jaar komt er foldermateriaal met de wensen voor dat jaar. Tot 2011
werden deze gratis gedrukt door Canon nu helaas niet meer dus we
moeten kleine oplages doen in verband met de kosten.
Stichting Just let it happen heeft een eigen website.
http://www.justletithappen.nl
De site wordt in eigen beheer onderhouden en regelmatig met foto’s en
tekstmateriaal bijgewerkt. Een goede website is een must. Daarnaast is er
een Just let it happen Facebook pagina die recente zaken direct vermeldt.
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We brengen naar behoefte per email een nieuwsbrief uit. Actuele status en
updates worden geplaatst op Facebook. Ook te volgen via op onze website.
Om berichtgeving en informatievoorziening rond activiteiten te structureren en
een beter rendement uit de media mogelijkheden te halen is het noodzakelijk
regelmatig een persbericht de deur uit te doen.
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5. Bestuur
Stichting Just let it happen heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor
het beheer van het vermogen.
Het bestuur bestaat uit de volgende drie personen:
1. Voorzitter is mevrouw M. Story, woonachtig aan de Asserstraat
10 te Gieten;
2. Secretaris/penningmeester is de heer J. van den Bosch,
woonachtig aan de Burgemeester G. de Katerstraat 9 te
Maasdam;
3. Vice voorzitter is de heer B. Nieuwold, woonachtig aan
de Hiddemaheerd 23 te Groningen.

5.1. Activiteiten bestuur
Vergaderen
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een
bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.
Activiteiten
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden deze activiteiten verricht:
1. Het vinden of opzetten en begeleiden van projecten;
2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.
Stichting Just let it happen bekijkt met het bestuur ieder jaar opnieuw welk
project aandacht verdient. en doet per project aan fondswerving.

5.2. Taken bestuur wat betreft Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken
die hierbij horen zijn onder meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen en jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
3. Beheren en besteden van de gelden en creëren van voorzieningen.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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6. financiën
Stichting Just let it happen ontvangt haar inkomsten door middel van giften.
Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven.
De stichting ontplooit activiteiten gericht op fondswerving en kent geen enkel
winstoogmerk.

6.1. Besteding van gelden
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Just let it
happen. Stichting Just let it happen mag niet meer vermogen aanhouden dan
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden
ten behoeve van de doelstelling. De stichting dient haar vermogen conform
de statutaire doestelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen.
1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt en
aangewend om initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling
hebben als de eigen stichting.
2. In de tweede plaats om de uitgaven, de kosten om als stichting te
kunnen bestaan (denk aan rekeningnummer, accountant, website,
drukwerk, PR-materialen etc.) te dekken/compenseren. Gemaakte
kosten worden indien er (nog) geen financiële middelen zijn, zoveel
mogelijk zelf opgebracht (uit vrijwillige bijdragen van bestuursleden).

3. De stichting heeft uitdrukkelijk niet de doelstelling om winst te maken.
Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten
op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe
activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.
Uiteraard wordt er geld gereserveerd voor sponsoring schoolgeld van
toekomstige sponsorkinderen en ook voor bijdrage onderhoud/renovatie van
bestaande projecten, transportkosten, kosten coördinator/contactpersoon in
Gambia en een auto voor eigen vervoer in Gambia.
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6.2. Minimale organisatie- en administratiekosten
Voor Stichting Just let it happen geldt dat de organisatie- en
administratiekosten zo laag mogelijk moeten blijven zodat ontvangen
schenkingen en donaties zo veel mogelijk rechtstreeks ten goede komen aan
de projecten waarvoor zij gegeven zijn.
Daarom wordt er in Nederland uitsluitend met vrijwilligers gewerkt (zie boven)
en wordt steeds gekeken hoe zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden.
Ook voor de organisatie en overige kosten worden zoveel mogelijk sponsors
gezocht. Gezien de totaal verschillende omstandigheden geldt het
vrijwilligersprincipe niet voor medewerker(s) in Gambia. Zij krijgen een
kleine vergoeding en hun onkosten worden vergoed.

6.3. Beheer van gelden
Alle donaties komen bij de stichting binnen per bank /kas. Bij de ING-bank
wordt elke gift gestort op de lopende rekening. Inkomsten en uitgaven worden
keurig bijgehouden in een eigen administratie.
Na goedkeuring door het bestuur wordt er een financieel overzicht
beschikbaar gesteld. Dit kan opgenomen in het jaarverslag van dat betreffende
jaar als verantwoording gelden.

6.4. Club van 1000 en speciale werving
Het streven is 1000 kinderen naar school te kunnen laten gaan voor €. 55,- per
jaar. En kinderen een thuis te geven in het toekomstige weeshuis. Doneer je
hiervoor structureel dan hoor je bij de club van 1000.
Verder worden er meer constructies bedacht om structurele donateurs te
betrekken bij de projecten of te vermelden, die meedoen aan de speciale
wervingsacties.
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6.4. Fondswerving
Per jaar bekijkt de stichting voor welke projecten ze actief fondsen gaan
werven. Stichting Just let it happen bekijkt met het bestuur ieder jaar
opnieuw welk project aandacht verdient en doet per project aan
fondswerving. Pas als een project is afgerond komt de volgende in beeld.
Het actief zoeken naar donateurs zal gedaan worden op de volgende manieren:
− Benaderen van personen of bedrijven/instellingen via diverse media
met tekst en uitleg over het project.
− Het organiseren van initiatieven rondom donatiewerving
− Donaties door vrienden, familie en bekenden
− Giften door bedrijven, scholen, kerken
− Presentaties op scholen, services clubs, ..
− Collecteblikken bij winkeliers
− Oproep bij speciale acties via nieuwsbrief, media, Facebook,
email correspondentie
− Aanspreken fondsen en subsidies
− Opbrengst van gedoneerde spullen en verkoop bijvoorbeeld Afrikaans
artikelen op markten
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