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1. Gamrupa Europe  1.1 Inleiding Sinds 2002 werkt de kern van het bestuur van Gamrupa in Sifoe (op het platteland van The Gambia (West-Afrika), een dorp dat pas in 2014 aangesloten werd op een elektriciteitsnetwerk en dat slechts provisorische watervoorziening heeft. Ellen Meulenveld en haar moeder Hinke de Klerck ondersteunden, in nauwe samenwerking met dorpelingen, de ontwikkeling van kleinschalige vee- en tuinprojecten en een waterverdeelsysteem (in de schooltuin). Tot 2007 werden deze projecten uitgevoerd vanuit een ongeregistreerde werkgroep in Nederland en een groep toegewijde mensen uit het dorp Sifoe. Maar de projecten groeiden en de focus breidde zich uit naar het verbeteren van onderwijs en medische zorg in de regio. Deze ontwikkelingen leidden tot de officiële registratie van de NGO GamRuPA, wat staat voor Rural Poor Association (The Gambia), in Gambia op 7 juni 2007. Het bestuur bestaat uit de mensen die tot dat moment alle projecten hebben gecoördineerd. De werkgroep in Nederland schreef zich in als Stichting Gamrupa Europe bij de Kamer van Koophandel op 1 oktober 2008. In België is Gamrupa actief sinds 2012, eerst als een feitelijke vereniging en sinds 4 januari 2016 als vzw. Sindsdien zijn er verschillende projecten opgezet en uitgevoerd, die blijk geven van een intensieve samenwerking tussen de lokale bevolking in het dorp Sifoe en de stichting in Nederland en GamRupa in Gambia. Ook lokale scholen, de ziekenpost, overheidsinstanties en andere relevante partijen in Gambia werken mee aan de projecten.    1.2 Doelstelling, visie en missie Statutaire doelstelling De organisatie heeft tot doel het ondersteunen en begeleiden van ontwikkelingsprojecten in The Gambia, West-Afrika. Visie De visie van Gamrupa Europe is dat ontwikkeling alleen door de mensen zelf tot stand gebracht kan worden. Gamrupa kan hierin een helpende hand toesteken en mogelijk handvatten aanreiken, doch de ontwikkeling komt primair voort uit de noden en ideeën van de bevolking. Missie Op basis van deze visie ondersteunt en begeleidt Gamrupa Europe kleine ontwikkelingsprojecten in Gambia om vooruitgang te realiseren. Dankzij de wisselwerking tussen lokale kennis en arbeidskracht van de plattelandsbewoners enerzijds en de professionele begeleiding en kennis vanuit Nederland en België anderzijds, richten Gamrupa Europe en de lokale inwoners zich samen op de ontwikkeling van de gemeenschap.  1.3 Voorlichting, publiciteit en partners De vrijwilligers van Gamrupa Europe geven voorlichting over het werk dat de organisatie verricht en zoeken regelmatig de publiciteit op, bijvoorbeeld bij regionaal weekblad; Rondom, Kerk en Leven, gemeenteberichten aangevuld met persoonlijke mails. Ook is de de organisatie aanwezig op meerdere braderies, gelegenheidsmarkten en specifieke activiteiten over Noord-Zuid problematiek en opleidingen. In Gambia verschijnen regelmatig artikelen over het werk van Gamrupa in de verschillende kranten zoals de Daily Observer en Foorya. Aan de opening van de Lower Basic School in Sifoe (ook een initiatief van Gamrupa) op 21 november 2015 werd in het nieuws van de GRTS (landelijke omroep) op zowel radio als televisie met uitgebreide reportages en interviews aandacht besteed.  Vzw Gamrupa is lid van 4de pijler, 4de pijler panel 11.11.11, Gemeentelijke Raad voor Ontwikkeling Samenwerking ( GROS) Kampenhout.      Daarnaast is Gamrupa lid van de Verenigde Stichtingen Gambia (VSG). Waar kennis en kunde over het land en de projecten gedeeld wordt   met andere Stichtingen en Vzw’s 
               



 

 pag. 3 

1.4 Bestuur en medewerkers Allen zijn 100% vrijwilligers. Marcel Simons  Voorzitter Hanne Decloedt  Secretaris Christian Jorgenson Penningmeester Medewerkers Eric Kisbulck Jennifer Roggman Nancy Dumon  1.5 Projecten sinds de oprichting  Medische post Gamrupa Europe heeft sinds 2007 o.a. de volgende projecten uitgevoerd: Gamrupa heeft een oud bestaand gebouw in het dorp Sifoe gerenoveerd en er een medische post gehuisvest. De renovatie is door de dorpsbewoners zelf verricht. Ziekenfondssysteem Een belangrijke bijdrage van Stichting Gamrupa Europe is de creatie van een Gamrupa Health Care Fund ziekenfondssysteem in Sifoe  en omgeving, zodat de patiënten uit het dorp zelf hun medische behandelingen kunnen bekostigen. Sinds 2007 worden de inwoners in toenemende mate geregistreerd en betalen ze per maand een kleine bijdrage aan een spaarsysteem voor ziekenzorg.  Maar, toekomst gericht denken is (nog) een onmogelijke opgave als je niet verder kunt plannen dan de volgende maaltijd. Daarom is het fonds in 2010 op hold gezet.. Ambulance  Het Vlaamse Kruis bood in 2011 een ambulance aan die nog in goede conditie was voor meerdere jaren dienst. Na de nodige voorbereidingen en aankoop van reserveonderdelen, werd de ambulance in de lente van 2012 overgebracht naar Gambia en in gebruik genomen door het GamRuPa  Begin dit jaar werd de ambulance omgebouwd voor personen- en goederenvervoer, zodat hij intensiever kan gebruikt worden Sponsorprogramma voor schoolkinderen  Gamrupa Europe steunt vijftien kinderen met schoolgeld. Ook werd een oud busje omgebouwd tot een schoolbus.     
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Schooltuin Voor de kinderen van de school in Tanji is een tuin aangelegd waarin kinderen leren hoe zij zelf groente- en fruitplanten kunnen zaaien en verzorgen zodat er gezond voedsel voor de schoolmaaltijden is. Hier is ook een waterverdeel-systeem aangelegd. Een deel van de opbrengst uit de tuin eten de kinderen zelf op en de rest wordt verkocht op de markt. De opbrengst gaat naar de school. Hiervan hebben de onderwijzers en scholieren bijvoorbeeld op eigen initiatief een EHBO-cursus gevolgd. Bouw kraamkamers Gamrupa Europe heeft, gesteund door de donaties van Wilde Ganzen en een groot aantal fondsen, waaronder Kampenhout en Heist-op-den Berg, de bouw van een kraamkliniek in Sifoe kunnen realiseren. Deze kliniek is noodzakelijk om de grote moeder en kind sterfte in Gambia terug te dringen. Door de bevolking werd een groot deel van het werk aan de bouw vrijwillig gedaan waardoor de kosten lager werden en het bijbehorende gebouw van het health center ook gerenoveerd kon worden. Sinds de opening in november 2014 zijn al ruim 231 baby’s gezond geboren en is geen van de moeders in het kraambed overleden. Bouw van scholen In februari 2015 vond de opening van het nieuwe gebouw van de Lower Basic School in Sifoe plaats. Gamrupa (The Gambia) heeft het grootste deel van de planning en de motivatie van de hardwerkende vrijwilligers op zich genomen. De oude gebouwen zijn volledig gerenoveerd en van tegelvloeren voorzien. De keuken is uitgebreid met een stookplaats voor 4 grote kookketels en een tweetal grote toiletblokken zijn erbij gebouwd. Er is een borehole met een watertoren zodat er genoeg druk op het water is, waardoor een deel van het dorp ook op deze watervoorziening is aange-sloten. Het geheel is af nu er ook een zonne-energie systeem met een aantal grote accu’s is. waardoor de school en het naastgelegen educatieve centrum van een constante elektriciteitsvoorziening is voorzien. Het geheel werd mogelijk gemaakt door de gulle giften van de MRC Holland Foundation.   In Mandinary, een dorp aan de Gambia rivier, wordt op dit moment een nog grotere school gebouwd, met alle voorzieningen die noodzakelijk zijn om goed onderwijs te garanderen. Deze school zal waarschijnlijk eind maart 2017 geopend worden.         
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Waterinstallatie in Choya In samenwerking met de vereniging Gambia-Danmark hebben wij in januari 2015 een boring tot grondwater laten uitvoeren en een pomp geïnstalleerd die het water levert in een watertoren waarvan het water wordt verdeeld tot kranen dicht bij alle woningen en publieke gebouwen, en daartoe zonnepanelen om de pomp te drijven.   Tot dan was de bevolking afhankelijk van een gegraven put op een afstand van het dorp met minderwaardige kwaliteit van het water. Aan dit project werd de voorbije jaren verder gewerkt en dank de sponsoring van Wilde Ganzen werden eind 2017 een 5 tal dorpen voorzien van water door een uitgebreid verdeelsysteem Container verzendingen  Benodigde goederen voor de scholen, bouwmaterialen, en medische middelen voor de gezondheidspost worden, indien nodig, per container verzonden.             De ambulance met voorraad gedoneerde spullen voor de medische post                         
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Vakscholing voor Drop-outs In 2014 werd begonnen met de bouw van een educatief center. Met het doel om jonge mensen beroepsopleiding te geven. Dit in samenwerking met onze partners en de bevolking ter plaatse. Sindsdien werden er regelmatig klaslokalen bijgebouwd. Zo is er nu een opleiding tot kapper, kleermaker, metaalbewerking. Er werd onlangs een lokaal voorzien voor opleiding houtbewerking en nu is de bouw bezig voor opleiding elektrieker. Slaapgelegenheid voor leraars en leerlingen evenals gemeenschappelijk lokaal en administratief lokaal staan op het programma van 2018 
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2. Partnerorganisatie Young People Without Borders  2.1 Achtergrond De oprichting van Young People Without Borders (YPWB) is een (min of meer) logisch gevolg van de ontwikkelingen die mede door Gamrupa Europe in gang gezet zijn in Sifoe. In het kader van scholing kregen een 12-tal mensen uit Sifoe en omgeving van Gamrupa Europe een cursus leidinggeven en conflictbeheersing aangeboden. Deze werd gegeven door de Libris Foundation uit Nederland. Na deze cursus kwam naar voren dat er meer nodig is om ontwikkeling in gang te zetten en te beheersen. Kalifa Kanteh, mede oprichter en penningmeester van GamRuPA Gambia, kreeg via de Deense stichting Children Without Borders en Gamrupa Europe de kans een opleiding te volgen aan de Kogerup volkshogeschool in het kader van de millennium doelstellingen en ontwikkelingssamenwerking. Dit heeft ertoe geleid dat hij, toen hij eenmaal terug was in Gambia, samen met een aantal jongeren uit het dorp Sifoe een eigen stichting heeft opgezet die zich richt op het ontwikkelen, stimuleren en scholen van jong volwassenen. Deze foundation is uitgegroeid tot een ware beweging waar een groot deel van de jongeren in Sifoe lid van zijn geworden. YPWB richt zich onder andere erop de jongeren “thuis” te houden door opleidingen aan te bieden aan de  zogenaamde “dropouts”.  2.2 Visie, missie en werkwijze Visie De visie van YPWB is de jongeren die op het platteland van Gambia wonen een bestaansmogelijkheid te bieden door middel van opleiding en werk, waardoor het aantrekkelijk blijft om in het thuisdorp te blijven en zo het dorp te ontwikkelen. Doel hiervan is dat de dorpen leefbaar blijven en de kinderen en ouderen voorzieningen blijven houden die anders zouden verdwijnen. Missie De missie van YPWB is het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen op het platteland door middel van opleiding, begeleiding en werk.   Om deze missie te realiseren, heeft YPWB de volgende doelstellingen opgesteld: 
 Het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s voor de minder geschoolde jongeren; 
 Het organiseren van workshops in het kader van invironmental cleaning; 
 Maximale betrokkenheid van de jongeren bij ontwikkelingsprojecten; 
 Maximale transparantie en vertrouwen t.o.v. de donors garanderen; 
 Samenwerken met de ontwikkelingspartners en overheidsorganisaties in Gambia; 
 Capaciteitsontwikkeling t.b.v. de projecten. Werkwijze GamRuPa (The Gambia) heeft zowel een initiatief nemende als uitvoerende rol. De gemeenschap geeft aan  op welke gebieden in de gemeenschap behoefte is aan verbetering. Stichting Gamrupa Europe in Nederland denkt vervolgens mee over de aanpak van het probleem, het opzetten van een geschikt project en helpt met het verkrijgen van de materiële en financiële voorzieningen. Het bestuur en de vrijwilligers van onze partners in Gambia voeren vervolgens het project uit en houden Stichting Gamrupa Europe in Nederland op de hoogte van de vorderingen.  Tot de hoofdactiviteiten van Young People Without Borders behoort het managen van het educatief center en het organiseren van workshops. Daarnaast biedt YPWB onderwijs voor jongeren in de richtingen, kappersopleiding, kleermakersopleiding, metaalbewerker, timmerman, agrarische sector en administratie. YPWB leert jongeren hoe duurzaam om te gaan met de omgeving waarin de gemeenschap leeft.  2.3 Bestuur en medewerkers Bestuur Allen zijn 100% vrijwilligers Kalifa Kanteh  Chairperson Isatou Said  Vise Chairperson Karamo Fatty  Public relation officer (PRO) Buba Jabang  Assistant PRO Mai Jarjue  Secretary general Alagie Gassama  Assistant secretary Lamin Badjie  Cashier Adama Jarjue  Social secretary 
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Koja Bojang  Assistant social secretary Modou Demba  Adviser Lamin S. Camara  auditor   2.4 Contactgegevens Young People Without Borders New Kanteh Kunda Highway between Kitti and Sifoe C/O P.O. Box 2090 Serrekunda The Gambia  Tel: 00220 – 7991038 / 00220 – 9901038 Email: kalifakanteh@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/ypwbgambia/?fref=ts   
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3. Project: Vernieuwing van bestaande Markthal 
 3.1 Beschrijving van het project Wederopbouw gemeentelijke en gemeenschappelijke markt in Sifoe, Kombo South Districht, West Coast region, The Gambia. De markthal is het sociale middelpunt van Sifoe en de ruime omgeving. Het sociale leven speelt zich hier in grote mate af, bijeenkomsten, besprekingen, ontvangsten  maar ook het verkopen en kopen van de groenten gewonnen in eigen tuin, gekweekte kippen en geiten, gevangen vis.  De vrouwen komen dagelijks nar de gemeenschappelijke verkoop plaats om hun groenten, vis  en vlees te verhandelen en om zaken te bespreken en gegevens uit te wisselen. Zij maken hierbij gebruik van de bestande (betonnen of houten)tafels.  Er is weinig plaats volgens het aantal verkopende vrouwen. Elke dag is er markt met telkens andere verkoopsters. De anderen moeten aan huis verkopen, dit maakt het hen moeilijker om kopers te vinden.  De bestaande constructie is te klein, gevaarlijk en onhygiënisch; Het dak lekt of is verdwenen, steunpalen kunnen de druk niet meer aan, goederen worden noodgedwongen op houtenplanken verhandeld en de lage omheiningsmuur voldoet vaak niet meer om de loslopende dieren tegen te houden ( honden, apen, geiten).  De nieuwe constructie zal in de eerste plaats voor het dubbel aantal verkoopsters een veilige plaats bieden: overdekt, schaduw en dus frisser. De koopwaar kan in goede omstandigheden uitgestald, verkocht en gekocht worden: hygiënisch, veilig voor dieren.  Deze markt in Sifoe is zeer belangrijk voor de omgeving, daar Sifoe zich op 12 km van de regionale hoofdkantoren van het westen van Gambia bevind  3.2 Plaats van het project Gambia is een klein land aan weerszijden van de Gambia rivier, ca. 300 km lang en ongeveer 30 km breed. Het is omgeven door Senegal en de Atlantische Oceaan. Het heeft ca. 1.600.000 inwoners.  Oorspronkelijk was het een deel van een machtig Mandinka Koninkrijk, dat later versnipperd raakte. Senegal kwam onder de Fransen en Gambia onder de Engelsen. Zo maakten die landen verschillende ontwikkelingen door. Slavenhandel tierde welig langs de boorden van de rivier.  Hoewel de officiële taal Engels is, worden er veel inlandse talen gesproken door gelijknamige “stammen” die de landsgrenzen ver overschrijden. Middelen van bestaan land-  en tuinbouw, veehouderij, visserij op zee, pottenbakken, houtsnijden. Alles kleinschalig en weinig opleverend. Belangrijkste exportproducten vormen nog steeds pinda’s en pindaproducten als pindaolie en veevoer. Gambia kent leerplicht voor jongens en meisjes in basis- en voortgezet onderwijs, maar lang niet ieder kind kan naar school door geldgebrek. Bestuursvorm Gambia is een republiek met president Adama Barrow sinds 18 januari 2017, eerlijk verkozen door volksvertegenwoordiging. Hij volgt Yahya Jammeh die sinds 1994 regeerde. Hij zet met buitenlandse hulp projecten voor de bevolking en verbetering van de economie: wegenaanleg (Kuweit en Balast Nedam uit Nederland), tuinbouwprojecten (Egypte met in Nederland opgeleide boeren en ingenieurs), waterleiding (Europa), energievoorziening. Alles nog mondjesmaat ook met de hulp van EG en UN. Bevolking Door de grote werkloosheid, corruptie en eeuwenlange repressie is de bevolking beland in een afwachtende houding. Hun voornaamste zorg is de komende maaltijd. Langzaam komen, door de nieuwe grotere projecten, ook meer mensen aan betaald werk hetgeen de economie ten gunste komt. Hierdoor komen ook de kleine nieuwe privé ondernemingen van de grond alles nog voorzichtig maar toch met een grote impact waardoor de bevolking langzaam uit de schelp begint te kruipen en zelf de zaken aanpakt om hun leefomstandigheden te verbeteren De mensen zijn handig en slim en weten van niets toch iets te maken. Ze gooien nooit iets weg en bezegelen overeenkomsten met kolanoten.  
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Op de meeste plaatsen is (nog) geen elektriciteit, waterleiding loopt landinwaarts tot een aantal tappunten, die een beperkt aantal uren water geven.  Sifoe plattelandsgemeente tussen Brikama en Gunjur, met een redelijk groot oppervlak. Het inwonersaantal is tussen de 4500 en 5000 mensen. Het overgrote deel van de bevolking behoort tot de Mandinka’s en spreekt deze taal. Op de scholen wordt wel Engels als verplichte taal gegeven, maar in de praktijk is de kennis van deze taal bedroevend.  De bevolking is voor 96 % moslim, maar er leeft nog steeds een deel van het oude volksgeloof in hen. Zo zult u geen kind aantreffen zonder een leren buideltje met kruiden erin aan een veter rond zijn arm, hals of buik gebonden om ziekte en boze geesten af te weren.  Ze leven voornamelijk van wat hun land opbrengt aan gewas. Veelal kleine lapjes grond waar zij in de regentijd aardnoten, casava, papaya en meloenen op verbouwen. In de droge tijd proberen ze groenten te verbouwen zoals, uien, aubergines, okra, tomaten en bittere groene tomaten. Wat er niet opgegeten wordt proberen de vrouwen op de markt te slijten. Vaak werken de mannen, als ze tenminste werk hebben, buiten Sifoe in bijvoorbeeld Brikama of Serrakunda.  3.3 Doelgroep  De voltooide markt biedt de mogelijkheid aan vele vrouwen om een eigen inkomen te verwerven, wat hun status in de maatschappij verbetert. De vrouwenraad vind deze uitbreiding zeer belangrijk en de heeft de vrouwen aangespoord om 5% van de kosten te dragen en de mannen willen voor 20% via arbeid bijdragen. Het project wordt gedragen door de ganse bevolking.   De markt is steeds een verzamelplaats geweest en van groot belang voor het sociale leven. Hiervoor willen we veilige omstandigheden creëren, waar toeristen ook durven komen. Dit komt ten goede voor de andere ambachten, de school, en het educatief center aldaar. Er werd een comité samen gesteld dat ervoor zal zorgen dat verkopers een bijdrage zullen doen voor het toekomstig onderhoud na voltooiing.  3.4 Voorziene duur van het project + langetermijnvisie van het project  Dit project past volledig in de ontwikkeling van de bevolking. De vrouwenraad, het comité en onze partner ter plaatse kunnen en zullen bewijzen dat ze weten wat goed is voor hun gemeenschap en dat ze het aankunnen.   Samen met onze partner volgen we de bouw en de geldbesteding op en zijn we op de hoogte van de beslissingen, maar zij blijven verantwoordelijk, ook tegenover hun mensen. Onze Gambiaanse partner volgt de evolutie op de voet op. Jaarlijks brengen we een werkbezoek. Problemen en vragen worden ons dadelijk door onze Gambiaans partner doorgegeven. Zo komen we samen tot een oplossing. Dit steeds als evenwaardige partners.  Er werd een comité samen gesteld dat ervoor zal zorgen dat verkopers een bijdrage zullen doen voor het toekomstig onderhoud na voltooiing.  Naast de 5 Bouwstenen van 11.11.11 voldoet dit project ook aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde naties.  Wij ontwikkelen niemand. Dat doen de mensen zelf. Wij ondersteunen wel ontwikkeling.  
3.5 Beoogde resultaten Een veilige en hygiënische plaats waar voeding kan worden verhandeld; Het aantal verkopers aanwezig op de mark verdubbelen; Meer werkvoorziening voor vrouwen; Voldoende eten en drinken aan betaalbare prijzen. 

 3.6  Aangewende middelen Nieuwe aangepaste constructie oprichten. De bestaande constructie is een te klein, gevaarlijk en onhygiënische verkoopplaats voor groenten, vlees en vis. Het bestaat uit tafels van beton. Het dak lekt of is verdwenen, steunpalen kunnen de druk niet meer aan, goederen worden noodgedwongen op houten planken verhandeld, veelal buiten de eigenlijke markthal ende lage omheiningsmuur voldoet vaak niet meer om de loslopende dieren tegen te houden. 
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 Budget: 34.281€ 5% van het totale bedrag wordt betaald door de vrouwen 20% van het totale bedrag wordt door de mannen in arbeid bijgedragen Rest te verzamelen bedrag: 25.710€  3.7 Taakverdeling Gamrupa Europe Begeleidt de coördinatie en voortgang van het project. We hebben zeer geregeld contact met het lokale team. Door dit overleg kunnen wij beter beoordelen of de planning en aanpak past binnen de lokale gemeenschap. Ons uitgangspunt is dat het project lokaal gedragen moet worden, materialen lokaal aangekocht moeten worden en de vakmensen uit Sifoe en omgeving moeten komen. Echter, het kan voorkomen dat het vakcentrum behoefte heeft aan bepaalde materialen die in Gambia niet verkrijgbaar zijn, en dan willen we ondersteuning bieden bij inzameling en transport van de benodigde materialen. Verder adviseren wij in dit project als de gemeenschap of onze partner daar uitdrukkelijk behoefte aan heeft. Wij zien echter een groeiende zelfstandigheid in het lokaal beheer van de projecten.  Wij hebben naast een adviserende rol uiteraard de verantwoordelijkheid om financiering te verzorgen voor de geplande ontwikkelingen. Young People Without Borders Coördineert de bouw en voortgang van het project en rapporteert hierover aan ons, maar ook aan andere partners, zo die er zijn. Het projectmanagement team bestaat uit: 
 Projectmanager: Kalifa Kanteh 
 Penningmeester: Lamin Badjie 
 Secretaris:  Mai Jarjue 

 Jongeren/inwoners  Sifoe Leveren vrijwillig werkkracht voor het maken van cementblokken en ander ongeschoold werk om het project te realiseren. Hiervoor krijgen zij geen vergoeding, hooguit een maaltijd per dag. 
 De overheid De rol van de overheid in dit project is dat zij ook dit project ondersteunt door het afgeven van vergunningen, maar ook door vrijstelling van de jaarlijkse onroerend zaakbelasting op het gebouw. 3.8 Exploitatie Het gebouw en de inventaris worden eigendom van YPWB en beheerd door het bestuur van Young People Without Borders. Er werd een comité samen gesteld dat ervoor zal zorgen dat verkopers een bijdrage zullen doen voor het toekomstig onderhoud na voltooiing.   3.9 Controle en verslaglegging De projecten worden uitgevoerd in overleg tussen enerzijds Gamrupa Europe en anderzijds het bestuur van Young People Without Borders en de mensen uit het dorp. Gamrupa Europe gaat uit van de wensen en de manier van werken van het dorp en bereidt samen met de inwoners de projecten, van werkplan tot begroting  en uitvoering voor. Bestuursleden van Gamrupa Europe bezoeken minimaal eens per jaar Sifoe waar zij inzage hebben in de boekhouding en de staat van de gebouwen.  De kosten voor de controle reizen drukten niet op de begroting, maar worden persoonlijk gedekt.  3.10  Begroting Begroting: €34.281€ 5% van het totale bedrag wordt betaald door de vrouwen 20% van het totale bedrag wordt door de mannen in arbeid bijgedragen De begroting voor het project is €25.710. Alle kosten van het project worden gemaakt in Gambiaanse dalasi (D) en zijn berekend op D991.116. De wisselkoers van 45 dalasi voor een euro is de gemiddelde koers van de laatste maand, maar de koers heeft het laatste jaar gevarieerd tussen 49 en 41 dalasi.  Als er significante veranderingen komen in de wisselkoers moet de begroting in euro’s worden aangepast. In de begroting worden geen werkings- noch reis- of verblijfskosten voorzien.   
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PROPOSED ESTIMATED FOR SIFFOE COMMUNITY MARKET  
ITEM DISCRIPTION QUANTITY UNIT  RATE   AMOUNT (D)  
  SUBSTRUCTURE         
1 Foundation  Excavation  90 m³            50  4,500 
2 Concrete foundation 25 m3       3,000  75,000 
3 Hard core and back filling   38 m3          400  15,200 
4 Block150 mm work fiiled with lean concrete 98 m2          450  44,100 
5 Floor concrete 100mmm thick  30 m3       3,000  90,000 
6 Anti termite treatment 475 m2            50  23,750 
  REINFORCEMENT        
7 Basket 10 mm 400 m            45  18,000 
8 Starter bars 10 mm 500 m            45  22,500 
9 Stirups 6 mm 250 m            30  7,500 
10 Accessories item item     10,000  10,000 
  SUPERSTRUCTURE        
11 Block work 150 mm thick 273 m2          450  122,850 
12 Concrete columns. 14 m3       3,000  42,000 
13 Formwork item item     10,000  10,000 
14 Concrete beams. 5 m3       2,750  13,750 
  REINFORCEMENT        
15 Columns 10 mm 700 m            45  31,500 
16 Beams bars 10 mm 800 m            45  36,000 
17 Stirups 6 mm 430              30  12,900 
18 Accessories item item     10,000  10,000 
  ROOF         
19 0.50 mm profile aluzinc sheets 430 m2          425  182,750 
20 Ridge caps 60 m          375  22,500 
21 Facia Board 125 m          375  46,875 
22 Steel roof trusses 10 nr       4,200  42,000 
23 Gable roof trusses 6 nr       3,200  19,200 
24 50 x 50 x 5 mm angle iron purlins 550 m          125  68,750 
25 Accessories nr nr     10,000  10,000 
  DOORS AND WINDOWS        
26 Steel plated doors 900 x2000 mm with 

padlocks 33 nr       4,350  143,550 
27 steel plate double main gate 2 nr     35,000  70,000 
 FINISHES        
28  15 mm thicks plaster on walls. 625 m2            85  53,125 
29 Ceramic floor tiles 550 m2          400  220,000 
30 Painting walls with one undercoat and 

2coats of emulsion paint   600 m2            70  42,000 
31 Paint doors and internal wall skirting        
32 150mm from floor level with 2 coats of 

glosspaint 125 m2          150  18,750 
33 Transport transport of materials       25,000 
  Elecrical Work item item     70,000  70,000 
  plumbing work item  item  item 40,000 
 administrative cost item item  50,000.00 
  Total Material Cost  and Labour       1,714,050  






