
Stichting Care Foundation the Gambia 
 
In West Afrika ligt het land Gambia, een van de kleinste en armste landen van 
dat continent. In het zuidwesten van dit land, in de omgeving van het plaatsje 
Jiboro, is de Stichting Care Foundation The Gambia (CFTG) actief.   
Zij heeft daar een Ziekenhuis, Tandartsenpraktijk, Apotheek, Skill center, 
Vrouwentuin en Bakkerij gerealiseerd. Alle omliggende dorpen kunnen hier 
gebruik van maken. 
Voor de armste leerlingen van de basis en middelbare school hebben we een 
kinderadoptie project, waarbij sponsorouders voor 120 euro per jaar een kind 
naar school kunnen laten gaan. 
De Stichting is afhankelijk van vaste donateurs of eenmalige giften. 
 

  
Website www.carefoundationthegambia.nl 
e-mail  carefoundationthegambia@gmail.com 
rek nr:  NL 95 ABNA 055.24.12.686 
 tnv St Care Foundation The Gambia 
 

 
 

School voor kinderen met een beperking 
  
Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking krijgen in Gambia 
nauwelijks onderwijs omdat: 

• de kinderen een last zijn voor de familie en vaak  buitengesloten worden; 

• er geen ‘speciale’ scholen in de buurt zijn; 

• er geen vervoer is om de kinderen naar een speciale school te brengen; 

• er geen geld is om deze kinderen te helpen. 

 
In 2017 heeft de Stichting in Jiboro een school voor deze kinderen geopend. 
In eerste instantie zijn we begonnen met een groep dove kinderen en een 
kleinere groep kinderen met een verstandelijke beperking. Naast gewoon 
onderwijs leren ze gebarentaal. Daarnaast krijgen ze de mogelijkheid om een 
skill te leren. Dat kan zijn houtbewerking, dus het maken en repareren van 
meubels of naailessen. 
Op deze manier willen we de kinderen een mogelijkheid geven om zich 
weerbaarder te maken in de maatschappij en meer zelfvertrouwen te krijgen. 
U kunt voor 150 euro per jaar één van de kinderen sponsoren. Dit is voor het 
ontbijt, de salarissen van de leraren, het vervoer, materialen, schooluniform 
en medische hulp in ons Health Center. 
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Algemeen Nut Beogende Instelling: 8101.05.925 
 

(dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn) 
 
K.v.K. nr: 34150552     
 
Volg ons ook op Facebook, Twitter en YouTube. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/Stichting.CFTG
https://twitter.com/CareFTGambia
https://youtube.com/channel/UCaFYLZ2HDuVCu84WJsvAJ4Q

