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Verzoek fondsen transport schoolmateriaal
Datum
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: 21 februari 2017
: Paula Wassenberg, Stichting Bouwen (The Gambia)
: Stichting Dayalu
: Materiële ondersteuning lagere school: Trankil Academy in Trankil, Gambia, West Afrika

Doel
Doel van het project is om een lagere school in Gambia: Trankil Academy te ondersteunen met schoolmaterialen
vanuit Nederland.
Wij vragen Stichting Dayalu om in de kosten voor het vervoer van deze materialen via drie containertransporten
van Nederland naar Gambia in de periode oktober 2016 t/m mei (uiterlijk juni) 2017 te voorzien.
Trankil Academy is een Montessorischool in Gambia, die via een nederlandse leerling op hun school in contact is
gekomen met de Arnhemse Montessorischool in Nederland. Deze Nederlandse school heeft regelmatig
waardevolle, bruikbare schoolmaterialen over, die zij zelf niet meer mogen gebruiken, vanwege de hoge
kwaliteitsnormen die in Nederland aan schoolmateriaal worden gesteld. De Arnhemse Montessorischool doneert
deze materialen graag aan Trankil Academy. Het betreft diverse duurzame schoolmaterialen, van telramen tot
gymnastiek toestellen. Zie voor voorbeelden van de materialen de foto’s onderaan dit voorstel.
Één van de leraren van de Arnhemse Montessorischool heeft het initiatief genomen om naast de materialen die
haar school over heeft nog extra materialen waar Trankil Academy specifiek behoefte aan heeft te willen
doneren. Zij stelt een voorstel aan uw stichting op om in de kosten voor deze materialen te voorzien. Het vervoer
van deze materialen is ook onderdeel van dit verzoek.
Stichting Bouwen (The Gambia) probeert de gedoneerde materialen zoveel mogelijk gratis, via containers van
samenwerkingspartners, te versturen. Helaas is dit niet altijd mogelijk omdat de spullen daar soms te groot voor
zijn en omdat dergelijke containers niet frequent gaan en zowel de Arnhemse Montessorischool als Stichting
Bouwen (The Gambia) niet de mogelijkheid heeft om de materialen langdurig op te slaan. Bovendien willen we
graag de materialen zo snel mogelijk ten goede laten komen aan Trankil Academy.

Inbreng Arnhemse Montessorischool
De Arnhemse Montessorischool stelt het schoolmateriaal beschikbaar, slaat het tijdelijk op, stelt Stichting
Bouwen (The Gambia) op de hoogte van beschikbaarheid van materiaal, draagt materiaal over aan Stichting
Bouwen (The Gambia) en bericht over gedoneerde materialen in haar maandnieuws.

Inbreng Stichting Bouwen (The Gambia)
Stichting Bouwen (The Gambia) heeft het contact tussen de scholen tot stand gebracht, ontvangt materialen van
Arnhemse Montessorischool, transport ze naar een tijdelijk eigen opslagpunt in Nederland, slaat de materialen
tijdelijk op in Nederland, transporteert ze naar het containerverzamelpunt in NL, haalt ze op bij het
containerverzamelpunt in Gambia, slaat ze tijdelijk op in Gambia en draagt ze over aan Trankil Academy. Heeft
een deel van de materialen gratis laten transporteren via containers van samenwerkingspartners.
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Tijdspad
De materialen voor de eerste container zijn van de Arnhemse Montessorischool ontvangen in september 2016, in
oktober naar de container gebracht, verscheept in november/december (de container doet er ongeveer een
maand over) en i.v.m. de kerstvakantie in januari overgedragen aan Trankil Academy.
De materialen voor de tweede container zijn van de Arnhemse Montessorischool ontvangen in november 2016,
in december naar de container gebracht, verscheept in januari/februari en we wachten nu op bericht dat de
container is aangekomen en vrijgegeven door de douane.
De materialen voor de derde container verwachten we in maart/april te kunnen verschepen.

Kosten
De kosten voor het transport van de materialen in de eerste container zijn € 110,-.
De kosten voor het transport van de materialen in de tweede container zijn € 100,-.
We verwachten dat de kosten voor de materialen in de tweede container tussen de € 100,- en € 150,- zullen
liggen. Dit hangt mede af van hoeveel materialen Stichting Dayalu zal financieren. Dit is op dit moment nog niet
bekend.
Totale kosten komen naar verwachting dus op tussen de € 310,- en € 360,- uit.
Wij zouden dankbaar zijn als Stichting Dayalu deze kosten voor haar rekening wil nemen.

Foto’s

Maart 2016: overdracht eerste materialen gedoneerd door de Arnhemse Montessorischool aan Trankil Academy.
Deze materialen zijn gratis verscheept via een container van een samenwerkingspartner van Stichting Bouwen
(The Gambia).
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Januari 2017: overdracht van de materialen die verscheept zijn met de eerste container.

Materialen die nu verscheept worden. De verwachting
is dat ze binnenkort aankomen in Gambia.
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Materialen die nu verscheept worden. De verwachting is dat ze binnenkort aankomen in Gambia.

Bonnen verschepingskosten materialen in container 1 en 2. Originelen kunnen op verzoek aangeleverd worden.
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