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VOORWOORD 
2021 was een jaar waarin Corona nog steeds wereldwijd grote impact heeft. Ondanks het wereldwijde 
grootschalige vaccinatieprogramma, is Corona nog niet onder controle. Gambia is gelukkig gespaard 
gebleven in termen van veel coronabesmettingen, de neveneffecten zijn echter nog steeds dagelijks 
zichtbaar. In een land waar van hand naar mond wordt geleefd en het in normale tijden al dagelijks 
overleven is, betekenen weinig tot geen toeristen die geld binnen brengen én de wereldwijd stijgende 
prijzen elke dag weer grotere uitdagingen voor de bevolking van Gambia. De uitzichtloosheid neemt meer en 
meer toe en daarmee ook de afhankelijkheid van buitenlandse particulieren, stichtingen en NGO's. Het 
aantal, voornamelijk mannen, dat voor de illegale route naar Europa kiest, stijgt dagelijks. 
Het bereiken van ons ultieme doel, het creëren van zelfredzaamheid, wordt elke dag een grotere uitdaging. 

Zoals u ons kent, laten we ons hierdoor niet leiden en hebben we in 2021 elke uitdaging weer aangepakt en 
heeft Claudette samen met haar team in Gambia bergen met werk verzet. We hebben onze doelstellingen 
voor 2021 behaald, ondanks, of misschien juist wel dankzij, alle tegenslagen die wij zijn tegengekomen. Want 
ook nu is weer gebleken: we zijn veerkrachtig, innovatief, flexibel en creatief. We werken hard en we werken 
samen en laten ons niet van de wijs brengen. In dit jaarverslag nemen wij u mee in de uitdagingen die we zijn 
tegengekomen en vertellen wij u met veel trots wat wij hebben mogen bereiken in 2021. We kijken terug op 
een lastig maar vooral mooi en succesvol jaar! 

We hebben dit jaarverslag met veel plezier geschreven en hopen dan ook dat u hier veel leesplezier en 
inspiratie in op doet. Wij zijn dankbaar voor uw steun en hopen ook dit jaar weer op u te kunnen rekenen! 

Namens het bestuur van Stichting Care for Natural, 

Maaike van L euwestijn 

(Voorzitte 

14 maart 2 
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TERUGBLIK 2021 
Het jaar 2021 is het tweede jaar waarin Corona wereldwijd de boventoon voert. In Gambia heeft Corona in 
termen van zieken, ziekenhuisopnames en overledenen gelukkig geen grote gevolgen gehad. De 
neveneffecten van Corona zijn echter dagelijks meer en meer zichtbaar en er is nog weinig licht aan het 
einde van de tunnel. In 2021 is het toeristenseizoen maar mondjesmaat op gang gekomen en het effect 
hiervan wordt dagelijks groter. In Gambia leeft meer dan 50 % van de bevolking direct en indirect van 
inkomsten uit de toeristenindustrie. De mensen die in de toeristenbranche werken, gebruiken hun 
verdiensten en salaris om hun families in heel Gambia te voorzien van de dagelijkse basisbehoeften. 

Een bijkomend groot probleem zijn de toenemende prijzen van 

deze dagelijkse basisbehoeften. Wereldwijd stijgen de prijzen, 

dus ook in Gambia. Prijsstijgingen van ruim 35% zijn heel 

normaal op dit moment en het moge duidelijk zijn dat de 

gemiddelde burger in Gambia dit niet kan betalen. Hier komt 

bovenop dat door het wereldwijde tekort aan containers en de 

toenemende prijzen voor transport (in combinatie met een niet 

altijd 100 % functionerende haven in Gambia), de gemiddelde 

duur van transport naar Gambia gestegen is naar vier maanden. 

Ook brandstof is een probleem geweest: in november was er een 

tekort aan diesel en benzine en stond het transport zo goed als 

stil. 

In december 2021 hebben de presidentsverkiezingen plaatsgevonden. Gelukkig zijn de verkiezingen rustig 
verlopen en is er geen sprake geweest van grote demonstraties, rellen of andere ongeregeldheden. Adama 
Barrow is opnieuw gekozen als president van Gambia en op 19 januari is hij geïnaugureerd. De komende vijf 
jaar mag hij het land laten zien welke vooruitgang hij met zijn regering kan boeken, iets wat meer dan hard 
nodig is in dit kleine landje. 

Wij hebben als stichting een roerig en lastig jaar achter de rug. In maart 2021 heeft onze grootste sponsor 
ons helaas laten weten te moeten stoppen met de financiële ondersteuning aan de stichting. Dit had direct 
impact want hiermee stonden de voortgang en verdere ontwikkeling van ons Food Security project én, nog 
belangrijker, de inkomens van het personeel op de projectlocatie, direct onder druk. En dat is waar we het 
uiteindelijk voor doen: het creëren van zelfredzaamheid en voedselzekerheid voor de mensen in Gambia. 
Innovatief en creatief als we zijn, hebben we alles op alles gezet om de inkomens en de verdere ontwikkeling 
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van het project te kunnen voortzetten en dat is gelukt! In- en introts zijn we dat we onze mensen niet 
hebben hoeven laten gaan! 
Ook wij hebben als stichting te maken met de prijsstijgingen: de prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen 
stijgen dagelijks wat direct impact heeft op de ontwikkeling van onze projecten. Alle lof en hulde aan 
Claudette en haar team dat ook deze prijsstijgingen ons niet hebben weerhouden om de gestelde doelen van 
2021 te behalen. 
Door Corona hebben we ook in 2021 minder vrijwilligers kunnen ontvangen die Claudette en haar team 
kunnen ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden en uitdagingen. Gelukkig hebben in november 2021 
en januari 2022 onze vaste, trouwe vrijwilligers de weg naar Gambia weer gevonden en hebben we begin dit 
jaar een nieuwe vrijwilliger mogen ontvangen die veel werk verzet. 

We zijn er nog lang niet en ook dit jaar kijken we tegen grote uitdagingen aan. We zullen alles op alles 
moeten zetten om sponsoren te vinden om hetgeen we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd te kunnen 
blijven voortzetten en waar mogelijk af te ronden volgens de doelstellingen. Gelukkig zijn we een 
voortvarende stichting met een groot pragmatisch vermogen en een grote dosis actiegerichtheid. 
Samenwerken en samen werken is onze kracht, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! 

PROJECTEN EN ACTIES 2021 
Het Aloe Vera Burn Centre for Children 
In 2017 is het officiële Aloë Vera Burn Treatment Centre for Children, het ABCC, geopend in Mariamakunda. 
De brandwonden worden behandeld door middel van de door Claudette Sarr-Krook ontwikkelde Aloë Vera 
Fresh Leaf Treatment (AVFLT). Het doel van het ABCC is het 
behandelen van brandwondpatiëntjes, het documenteren van 
de behandelingen van brandwonden bij kinderen, preventie 
door middel van het geven van voorlichting en de 
behandelmethode verspreiden in Gambia. 
Ook in 2021 hebben ouders en familie van verbrande kinderen 
de weg naar het brandwondencentrum kunnen vinden. De 
naamsbekendheid blijft toenemen en ook onder de in Gambia 
actieve Europeanen hebben we meer en meer bekendheid 
waardoor ook vanuit hen patiëntjes worden doorverwezen. Eén 
van de uitdagingen is en blijft te allen tijde voldoende verbandmiddelen beschikbaar te hebben. Het 
transport duurt lang en is onvoorspelbaar en er gaan weinig bekenden en toeristen naar Gambia die verband 
kunnen meenemen voor ons. 

In 2019 bereikte ons het goede nieuws dat vanuit de stedenband Banjul — Oostende (BE) subsidie 
beschikbaar werd gesteld door de Europese Unie voor wetenschappelijk onderzoek naar de AVFLT met als 
doel de behandeling uit te voeren in het overheidsziekenhuis in Banjul. Het wetenschappelijk onderzoek 
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heeft als doel de behandelmethode officieel te erkennen waardoor deze door heel Gambia en West-Afrika 
uitgerold kan worden. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van veel overleg tussen alle 
betrokken partijen wat uiteindelijk in weinig acties heeft geresulteerd. In november 2021 hebben we als 
bestuur besloten te stoppen met deze samenwerking: wij ervaren dat er weinig tot geen vooruitgang is, de 
omstandigheden in het ziekenhuis in Banjul hygiënisch onverantwoord zijn, de motivatie van het betrokken 
bestuur in Banjul onder de maat is en het patiënten belang lijkt niet voorop te staan, zoals wij dit gewend 
zijn. Dit besluit is niet van vandaag op morgen genomen en is weloverwogen: wij willen ons hier niet aan 
conformeren en de wijze van samenwerking en behaalde resultaten staan te ver van onze doelstelling af. 
Uiteraard blijven wij ons inzetten om de brandwondpatiënten te behandelen en doen we er alles aan om de 
AVFLT uit te rollen in Gambia en West-Afrika. Het ABCC in Mariamakunda en de behaalde resultaten aldaar 
zijn en blijven het voorbeeld dat brandwonden met de AVFLT blijvend behandeld kunnen worden. 

Food Security 
Met de uitbreiding van de projectlocatie in Mariamakunda, is het project Food Security in 2019 van start 
gegaan. Het doel van Food Security is een bijdrage te leveren aan voedselzekerheid voor Gambianen die 
onder de armoedegrens leven. Op de projectlocatie worden voedingsrijke gewassen organisch verbouwd 
met als doel hoogwaardige vegetarische voedingsmiddelen te produceren, zoals bonen, pinda's en pepers. 
Deze voedingsmiddelen worden zowel ter ondersteuning van goede voeding weggegeven als commercieel 
verkocht. De winst van de verkoop komt, zoals bij alle projecten van CFN, ten goede aan de verdere 
ontwikkeling van de charitatieve projecten van CFN. 

We zijn in staat geweest het project, ondanks het wegvallen van een grote sponsor, verder te ontwikkelen. 
Het land staat er mooi bij, de bomen en planten groeien goed en worden goed onderhouden door het 
personeel op de projectlocatie. 
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We hebben met name de imkerij verder uitgebreid en veel studies gedaan naar 
bijenhouden in Afrika. Hierover meer onder het kopje imkerij. 
We hebben dit jaar meer kunnen oogsten dan in 2020. We blijven zoeken naar 
mogelijkheden om de oogst te vergroten zodat we de doelstelling van Food Security 
kunnen behalen en we meer gezinnen kunnen voorzien van gezond en voedzaam voedsel. 
We willen de commerciële verkoop starten zodat we winst genereren die we vervolgens 
weer inzetten voor de verdere ontwikkeling van de projecten. 

De in 2020 aangelegde irrigatie werkt helaas niet zoals we hadden verwacht. Er is veel, 
heel veel onderzoek gedaan naar de redenen waarom de irrigatie niet goed werkt en er 
zijn veel aanpassingen gedaan, echter nog steeds kan niet het hele land voorzien worden 
van water door het irrigatiesysteem. Het gevolg is dat de vrouwen nog steeds een groot deel van het land 
handmatig moet voorzien van water, wat een zware, tijdrovende, dagelijks terugkerende klus is. 

De in 2020 gerealiseerde potjeswasserij en de drogers doen hun werk goed. In de wasserij worden de potjes, 
die in de fabriek in Kololi worden gebruikt voor de productie en verkoop, gewassen en gesteriliseerd. We 
hadden hier graag meer gebruik van gemaakt, maar omdat de vrouwen heel veel tijd kwijt zijn aan het 
handmatig water geven en het verbouwen van de gewassen, kunnen zij niet voldoen in de behoefte aan 
gesteriliseerde potjes. 
Ook hebben we hier te maken met een transportprobleem, de enige auto die we hebben in Mariamakunda 
kampt met veel problemen waardoor deze dan niet beschikbaar is. Hierdoor kunnen we de potjes niet van 
en naar de fabriek transporteren. 

De projectlocatie Mariamakunda kent twee projectsites: op de eerste projectsite bevinden zich de Aloë Vera 
plantage, de Umbrella hut, de imkerij, de vrouwentuinen en het brandwondencentrum (MK1) en op de 
tweede projectsite het Food Security project (MK2). Er is nu één toegangsweg naar zowel MK1 als MK 2. 
Deze weg leidt over de brug naar de toegangspoort en hier moet alles; mensen, goederen en materieel, over 
vervoerd worden. 
De storm van juli 2021 en de vele regen in het regenseizoen heeft de weg 
naar het land compleet verwoest. Zolang de weg niet goed was, hebben 
mensenhanden en ezels materialen moeten vervoeren naar het land. We 
wilden de ezels niet de veel te steile brug en weg opsturen, dit was veel te 
zwaar voor hen. Zij transporteerden goederen tot aan de brug, waarna 
mensenhanden het weer overnamen. Een loodzware klus voor mens en dier 
en bovendien ook erg kostbaar! Door middel van een creatieve constructie 
met autobanden en gravel is de weg nu weer redelijk begaanbaar. Het 
volgende doel is een weg te creëren voor MK2, zodat de aanrijdroute met 
materiaal en goederen voor MK1 wordt verlicht. Hierdoor wordt de brug én 
mens en dier ontlast en sparen we veel kosten uit. 

Onze enige vervoermiddel, een ruim dertig jaar oude Pajero, heeft voor veel 
problemen gezorgd. De auto is meerdere malen gerepareerd, maar we zijn op het punt gekomen dat we een 
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andere auto moeten gaan aanschaffen. De noodzaak voor een auto is hoog: we gebruiken deze voor 
patiënten die echt geen mogelijkheid hebben om zelfstandig naar Mariamakunda te komen, voor het vervoer 
van de potjes die gereinigd en gesteriliseerd moeten worden en voor onze vrijwilligers die niet in 
Mariamakunda verblijven. Voor de vervanging van de auto zoeken we sponsoren die ons hierbij financieel 
willen ondersteunen. 

Imkerij 
Onderdeel van het Food Securityproject is de imkerij. Het doel 
van de imkerij is duurzaam bijen houden, honing produceren en 
mensen trainen in het duurzaam bijenhouden. En natuurlijk 
betekent bijenhouden een belangrijke bijdrage leveren aan de 
natuur, een belangrijke doelstelling van CFN! 

Gedurende 2021 hebben we het aantal bijenkasten kunnen 
verhogen. We hebben nu drie soorten bijenkasten: de 
bijenkasten uit Nederland, de Keniaanse Top Bar bijenkast (KTB) 
en de betonnen bijenkasten. De bijen hebben de weg naar de 
recent geplaatste bijenkasten uit Nederland nog niet heel goed 
gevonden en ook de betonnen bijenkasten blijven verontrustend leeg. De KTB's zijn goed bevolkt. 
We hebben vangkastjes opgehangen voor de bijen, voor elke soort kast is een apart vangkastje opgehangen. 
Door middel van het meten van de temperatuur in de betonnen bijenkasten en door deze data te 
analyseren, proberen we uit te vinden waarom deze kasten niet worden bevolkt. Het concept van de 
betonnen bijenkast past erg goed bij onze doelstelling voor het behoud van de natuur, aangezien deze 
kasten geen hout nodig hebben en hiervoor dus geen bomen hoeven te worden gekapt. We hopen dan ook 
dat de uitkomsten van het onderzoek ideeën geven om deze kasten wel bevolkt te krijgen. Zolang we deze 
antwoorden nog niet hebben, zullen we nu niet verder investeren in betonnen kasten. 

We proberen zoveel mogelijk te onderzoeken hoe bijenhouden in Afrika het 
best werkt. Er is in tegenstelling tot kennis over Westerse bijen, niet veel 
literatuur beschikbaar en veel onderzoek moeten we dan ook zelf doen door de 
bijen te observeren. Een mooie, maar ook zeer tijdrovende klus. We zijn en 
blijven op zoek naar imkers met kennis over en ervaring met het bijenhouden in 
Afrika zodat we onze kennis kunnen blijven vergroten. 

Claudette en de medewerkers in Mariamakunda zijn wekelijks in de imkerij aan 
het werk. Claudette traint de medewerkers: ze kijken samen in de bijenkasten 
en inspecteren de gezondheid van de bijenvolken en de staat van de 
bijenkasten. Onze focus ligt nu vooral op het vermeerderen van de volken en 
eind januari 2022 verwachten we dat de bijenvolken honing gaan produceren. 
Het vermeerderen van de volken doen we op natuurlijke wijze door vangkastjes, 
we maken niet zelf meer volken. De bijen moeten zelf kiezen om in onze 
vangkastjes te komen. 
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De bijen in Afrika zijn een stuk defensiever dan in Europa. Begrijpelijk want zij hebben ook veel meer 
vijanden dan in Europa! 
Twee lagen kleding en een goed functionerend imkerpak zijn noodzakelijk om dit veilig te doen. In de 
tropische warmte is dit een uitputtende klus, maar zeker ook een mooie en interessante taak. 

Honey Bee Educational Centre 

Om de imkerij verder te professionaliseren hebben we in 2020 het Honey Bee Educational Centre (HBEC) 
ontwikkeld. Het HBEC is een educatief centrum waar (potentiële) imkers (verder) opgeleid worden en waar 
de honingproductieunit is gebouwd. Ook willen we met het HBEC de projectlocatie nog aantrekkelijker 
maken voor toeristen om te bezoeken. Naast het educatieve aspect, komt er ook een winkel in het gebouw 
waar honingproducten worden verkocht, een mooi en lekker souvenir om mee terug naar huis te nemen! 
Het wegvallen van onze grote sponsor en de dagelijks stijgende prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen 
hebben ons niet afgeleid van de verdere bouw van het HBEC. Door een ongekende creativiteit en dankzij 
financiële steun uit vele (ook onverwachte) hoeken is het Claudette en haar team gelukt om het HBEC in 
2021 te kunnen bouwen. Het gebouw is klaar en er zijn geen concessies gedaan voor hoe we dit gebouw 
hebben willen bouwen. Nu is de fase van inrichting en 
aankleding begonnen, waarvoor we verder op zoek 
moeten naar sponsoren en donateurs die onze 
stichting en dit project een warm hart toedragen. We 
hopen het gebouw voor het nieuw toeristenseizoen 
van 2022 officieel te kunnen openen. 

Coronahulp aan zwerfhonden 
De zwerfhonden op het strand in Gambia 
leven van wat de toeristen hen geven en wat 
er overblijft uit de hotel- en 
restaurantkeukens. Met het vertrek van de 
toeristen uit de hotels en restaurants, liep de 
voedselvoorziening aan de zwerfhonden 
drastisch terug. Elke dag weer liepen de 
honden tevergeefs naar het strand, in de 
hoop daar wat te eten te vinden. Dankzij de 
in 2020 gestarte actie "Eten voor de 
zwerfhonden" hebben we ook in 2021 een 
aantal honden dagelijks kunnen voeren bij de 
door ons gecreëerde hondenvoederplek op de Senegambia strip. Helaas is het voederstation onlangs door 
de Gambiaanse overheid verwijderd in verband met de komst van de nieuwe snelweg. 

Voetballen voor de kinderen 
Het is u vast zijn opgevallen hoeveel uit Afrika afkomstige voetballers in Westerse voetbalteams spelen. 
Voetbal is een zeer geliefde sport en onlangs heeft Gambia voor de eerste keer meegespeeld in de Africa Cup 
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of Nations. De Scorpions, het Gambiaanse team, hebben het letterlijk tot de kwart finales geschopt! U kunt 
zich vast voorstellen hoe trots Gambia is op zijn spelers. 
De kinderen in Gambia hebben geen speelgoed zoals kinderen in het rijke Westen hebben. Dat maakt dat de 
kinderen heel creatief zijn in het zelf vinden van dingen om mee te spelen. Een oude fietsband of een stuk 
plastic is vaak het speelgoed waar zij spelletjes mee verzinnen. De grootste droom van de meeste jongens 
overal ter wereld, dus ook in Gambia, is een beroemde voetballer worden. Het hebben van een voetbal is 
dus geweldig! Overal waar je kijkt in Gambia, zie je kinderen en ook volwassenen voetballen. 
Dankzij de in 2020 gestarte actie "Voetballen voor de kinderen in Gambia" hebben we ook in 2021 weer 
kinderen blij kunnen maken met een voetbal. 

Tuintje in mijn hart 
De vrouwentuinen zijn zo goed als zelfvoorzienend, op het grote onderhoud na. De vrouwen houden de 
tuinen goed bij en zijn meer en meer zelfredzaam geworden in zaaien, onderhouden en oogsten. Helaas 
heeft de storm en het regenseizoen van 2021 de omheinende muur aan de kant van de vrouwentuinen 
ernstig beschadigd en is een groot deel van de muur omgevallen door de kracht van het water. Hierdoor zijn 
de tuinen niet meer beschermd tegen de dieren die maar al te graag de tuinen indringen om de gewassen op 
te eten. De muur wordt hersteld, maar dit is zeer tijdrovend en kostbaar. De muur moet ook duurzaam 
worden gereconstrueerd om te voorkomen dat nieuwe wind- en regenbuien de muur opnieuw ernstig 
aantasten. Dit is een technisch gezien een heel moeilijke constructie omdat de muur over water gebouwd 
moet worden. Water dat in het regenseizoen hoog staat en in het droge seizoen laag. Ook moet de muur 
bestand zijn tegen de verschillende dieren die graag het land binnendringen en daardoor een ravage 
aanrichten. Het is een race tegen de klok om dit voor het nieuwe regenseizoen klaar te hebben. 

Hulp na de storm in juli 
Dit regenseizoen heeft een drietal zware stromen gebracht. Op 7 juli 2021 raasde zelfs een typhoon over 
Gambia. De schade die deze typhoon achterliet, was enorm: minstens tien mensen hebben deze storm niet 
overleefd en de materiële schade aan huizen en gebouwen was vreselijk. Het huis van één van de 
medewerkers van CFN was zo ernstig verwoest, dat zij en haar gezin er niet meer konden wonen. Zij wonen 
nu tijdelijk in Mariamakunda terwijl met hulp van Claudette en David (Claudette's echtgenoot) en met 
financiële hulp van ontzettend lieve mensen haar huis opnieuw wordt gebouwd. 
Ook de Umbrellahut waar de brandwondenkliniek is, is niet gespaard gebleven door de storm. Er is een 
boom op het dak gevallen waardoor er enorme schade aan het dak is ontstaan. Dankzij ons noodfonds 
hebben we dit snel kunnen herstellen. Hierdoor konden we gelukkig ook alle brandwondenpatientjes blijven 
behandelen. 
De Verenigde Stichtingen Gambia (VSG) heeft de samenwerking met het Rode Kruis in Gambia opgezocht en 
hun rekeningnummer ter beschikking gesteld voor donaties uit Nederland en Belgie ten gunste van het Rode 
Kruis. Het Rode Kruis heeft hierdoor families kunnen helpen met basisbenodigden zoals dekens, zeep en 
voedsel. 
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CFN heeft deze actie van VSG en Rode Kruis actief gepromoot op social media en bij de achterban van CFN. 

Terugblik: Tot slot 
Terugkijkend op 2021 zijn we vooral trots. Trots dat we, ondanks alle tegenslagen als gevolg van de 
wereldwijde problemen zoals Corona en stijgende prijzen, onze doelstellingen hebben weten te behalen. 
Trots dat Claudette en haar team met volle energie, passie, creativiteit, flexibiliteit en een enorme 
hoeveelheid doorzettingsvermogen gestaag door hebben kunnen werken aan de realisatie van onze doelen. 
Trots op onze medewerkers in Mariamakunda die, ondanks alles wat tegen kan zitten, altijd weer met een 
forse dosis inzet de schouders er onder zetten. Trots dat Claudette altijd weer kan relativeren, positief kan 
blijven kijken en van een probleem een uitdaging kan maken. En trots dat wij als bestuur in Nederland 
Claudette kunnen opvangen als zij een moeilijke dag heeft en dit allemaal even niet kan. Weer is gebleken 
dat we op afstand samen kunnen werken en onze doelen kunnen behalen! 
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BESTUUR 
Het bestuur is in 2021 als volgt samengesteld: 

Voorzitter 

Secretaris 

(plus Acties, Social Media, Ambassadeurs en 
Vrijwilligers) 

Maaike van Leeuwestijn 

Ellen Stokman 

Penningmeester 	 Ivonne Hilgers 

(plus projecten administratie) 

Algemeen bestuurslid 	 Peter van Velzen 

(plus Website, Social Media en IT) 

Algemeen bestuurslid 	 Claudette Krook 

(Lokale verantwoordelijkheid Gambia) 

Overig: 

Adviseur 	 Peter den Ouden 

ADRES 
Nieuwstraat 219, 7311 BN, Apeldoorn 
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VOORUIT KIJKEN IN 2021 EN VERDER 
Het Aloe Vera Burn Centre for Children brandwondencentrum (ABCC) 
In 2017 is de stichting gestart met het Aloë Vera Burn Centre for Children, ABCC, op de locatie in 
Mariamakunda. Het primaire doel is om kinderen met brandwonden te behandelen volgens de door 
Claudette Sarr-Krook ontwikkelde behandeling met Aloë Vera. Onderliggend doel van het ABCC is de 
behandelmethode verder uit te rollen in Gambia. De lokale bevolking behandelt brandwonden vaak volgens 
tradities die vreselijke gevolgen met zich mee kunnen brengen (infecties, ontstekingen en onnodige 
littekens). Ook biedt de gezondheidzorg in Gambia onvoldoende hulp bij brandwonden door gebrek aan 
kennis en middelen. 

In 2022 blijven we het werk in het ABCC voortzetten. Verbrande kinderen die naar het ABCC komen, worden 
behandeld en we blijven voorlichting geven over het voorkomen van brandwonden. We kunnen hiervoor ook 
altijd terugvallen op de kennis van het UZ Gent (BE) dat altijd klaar staat om ons te adviseren. 

Om het ABCC te blijven voortzetten, blijven we zoeken naar sponsoren en donateurs voor verbandmiddelen, 
hygiëneproducten, salarissen en promotiemateriaal. 

Verdere ontwikkeling Food security 
Het project Food Security ontwikkelt zich goed en binnen de 
(vaak onvoorziene) omstandigheden relatief snel. We willen het 
project blijven professionaliseren en de bevolking 
werkgelegenheid en voorlichting geven over het verbouwen en 
eten van gezond voedsel. 

In 2022 willen we het concept van het HBEC afmaken en het 
HBEC openen zodat imkers nog beter getraind kunnen worden, 
de honing nog professioneler geproduceerd kan worden en we 
hopelijk veel toeristen kunnen gaan ontvangen voor een 
rondleiding over de projectlocatie. 
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We blijven onderzoek doen naar bijenhouden in Afrika. Ook blijven we actief zoeken naar 
imkers die ervaring hebben met het bijenhouden in Afrika. We willen uitvinden hoe we 
onze bijenkasten goed bevolkt kunnen krijgen en hopen positief resultaat te behalen in 
het onderzoek wat er nodig is om de betonnen bijenkasten bevolkt te krijgen. We 
onderzoeken ook welke bloemen aantrekkelijk zijn voor de bijen. We proberen 
verschillende soorten bloemen en bomen te verzamelen die origineel in Gambia groeien 
en aan het uitsterven zijn. Behoud van de natuur is één van onze doelstellingen en we 
willen inheemse boomsoorten die uitsterven veiligstellen op ons land. We willen de 
natuurlijke habitat gebruiken en deze habitat niet creëren. 

We zijn gestart met het bijhouden welke bloemen en planten wanneer in het jaar bloeien 
zodat we een bloeikalender hebben en hierop tijdens het bijenhouden kunnen 
anticiperen. 

We willen een tweede weg op Mariamakunda realiseren zodat we effectief en met 
minder man- en dierkracht de goederen en materialen kunnen vervoeren naar MK2. We 
blijven onderzoeken en uitvinden hoe de irrigatie op MK volledig en goed werkzaam 
wordt, eventueel met behulp van onbezoldigde specialisten. 

We hebben heel hard en snel een andere auto nodig die de stokoude Pajero kan vervangen, zodat we weer 
een veilig en constant vervoermiddel hebben voor Mariamakunda. 

Om het HBEC-concept verder uit te bouwen en in te richten en het project Food Security verder te 
ontwikkelen en te onderhouden blijven we zoeken naar sponsoren, enthousiastelingen en donateurs die ons 
hierin financieel en met kennis willen ondersteunen. 

Uitbreiden rondleiding en verblijf op Mariamakunda 
Er zijn veel toeristen die tijdens hun vakantie in Gambia graag charitatieve projecten bezoeken om met eigen 
ogen te zien wat deze hulp betekent voor de bevolking. De projectlocatie van CFN biedt een bijzondere, 
mooie en leerzame beleving. De rit naar Mariamakunda biedt de toerist een kijkje buiten het toeristische 
gebied, de omgeving is indrukwekkend en de projectlocatie biedt alles wat de toerist zoekt: een 
kennismaking met de bevolking, geweldige natuur, een mooie en uitgebreide wandeling over de plantage en 
een uitgebreid beeld van alle projecten die de stichting mag uitvoeren. 

Toeristen die een nacht willen verblijven in de rust van Mariamakunda kunnen terecht in de twee studio's op 
de projectlocatie. In de donkere Afrikaanse nachten is de sterrenhemel adembenemend en de bijzondere 
geluiden van de natuur zijn zo dichtbij... 
Zoals altijd zijn de activiteiten gericht op het bijdragen aan zelfredzaamheid en ook de excursie levert hierin 
een substantiële bijdrage aan de mensen met wie we samenwerken. Toeristen ervaren de excursie als 
bijzonder en leerzaam. CFN wil toeristen die de bevolking willen helpen, inzichten geven hoe zij hun hulp het 
best in kunnen zetten. 
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Vrijwilligers 
We hebben begin 2022 weer hulp gekregen van vrijwilligers en we hopen in 2022 meer vrijwilligers te mogen 
ontvangen. Vrijwilligers kunnen verblijven op de projectlocatie in Mariamakunda. We hebben hier twee 
éénpersoonsstudio's beschikbaar met een eigen badkamer en toilet en gedeelde keuken. Een verblijf in 
Mariamakunda is een geweldige ervaring: dagelijks samenwerken met de 
Gambiaanse gezinnen, op een prachtige locatie met geweldige natuur. Het 
dagelijks samenwerken met de Gambiaanse bevolking geeft zoveel 
inzichten in het dagelijks leven in Gambia en creëert begrip en inzichten in 
elkaar en hoe wij in het Westen onze hulp beter en effectiever kunnen 
inzetten. 

Schijn een lichtje 
Geen nacht zo donker als de Afrikaanse nacht. Hoe mooi de sterrenhemel 
ook is, als het vanaf 19.00 uur 's avonds donker is, kan de bevolking niets 
meer doen in en rondom huis. De kinderen kunnen geen huiswerk maken 
en de ouders kunnen geen huishoudelijke klusjes doen. De solarpakketjes 
van de actie "Schijn een lichtje" bieden een goede uitkomst. Elk pakketje bestaat uit twee kleine 
zonnepaneeltjes, twee lichtbronnen en aansluitingen om mobiele telefoons op te laden. 
Het hebben van stroom maakt letterlijk het verschil tussen dag en nacht. Dankzij de hulp van veel sponsoren 
hebben we de afgelopen jaren veel gezinnen kunnen voorzien van stroom en we hopen dit in 2022 ook weer 
te kunnen doen. 

Voetballen voor de kinderen 
Clau, footbal! Als Claudette naar Mariamakunda rijdt, is dit wat Claudette gemiddeld dertig keer hoort. De 
recent gespeelde Africa Cup of Nations heeft de voetballiefde nog meer aangewakkerd en net als overal ter 
wereld, is voetballer worden een droom! Het hebben van een voetbal kan deze droom waarmaken! Zolang 
wij sponsors hebben om voetballen uit te delen, kunnen deze kinderen spelend dromen over een grootse 
voetbalcarrière! En samen spelen is niet alleen leuk, maar ook heel goed voor de ontwikkeling van de 
kinderen. 

Tuintje in mijn hart 
Het project Tuintje in mijn hart is al jaren succesvol en bijna 100 % zelfvoorzienend. De vrouwen hebben het 
beheer van de tuinen in hun eigen handen en zijn zelfstandig in het verbouwen van hun groente. Het 
onderhoud blijft echter een uitdaging. Het regenseizoen kan schade aanrichten zoals in 2021 is gebeurd met 
het omvallen van de muur. Ook ongewenste indringers zoals vee, apen en mensen kunnen veel schade 
aanrichten en de oogst verpesten. We zullen actief op zoek blijven naar sponsoren en donateurs die ons 
financieel kunnen ondersteunen in het onderhoud van de vrouwentuinen. 
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Vooruitkijken en verder: 

Uitdagingen en obstakels zullen er altijd zijn en wij laten ons hierdoor niet uit het veld laten slaan. Creatief 
denken en flexibel met de omstandigheden omgaan, is de manier waarop wij overleven en onze 
doelstellingen realiseren. We hopen en verwachten dit jaar weer meer toeristen en vrijwilligers te mogen 
ontvangen die ons kunnen ondersteunen en inspireren in onze werkzaamheden. We blijven actief 
onderzoeken hoe we nog efficiënter en effectiever kunnen werken en hoe we onze projecten kunnen blijven 
verduurzamen en uiteindelijk kunnen verzelfstandigen. 

We kijken met positieve en goede moed naar 2022 en hebben de goede energie om ook dit jaar weer tot een 
succesvol jaar te kunnen maken! Zoals in onze kerstboodschap al stond: Let us shine! 
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Een financieel retroperspectief 
Stichting Care for Natural is op 18 juni 2010 opgericht. Sinds de oprichting zijn er twaalf volledige financiële 

boekjaren achter de rug en is het mooi om terug te kijken hoe CFN het in al die jaren heeft gedaan. 

Hieronder een grafische presentatie waarbij wordt gekeken naar de Inkomsten (bestaande uit Giften, 

Donaties, Acties en Projecten), Bestedingen (de bedragen die daadwerkelijk ten gunste van haar doelen 

komen) en de kosten (uitgaven om het werk te kunnen doen, zoals administratie en beheerkosten). 

Grafiek 1: Inkomsten versus bestedingen 

Grafiek 1 geeft de absolute inkomsten versus de bestedingen weer. De daling in 2015 was toe te kennen aan 

de Ebolacrisis waarbij de aandacht van donateurs is verschoven naar acute steun en de wereldwijde 

financiële crisis. 2017 blijft de uitschieter door de komst van het brandwondencentrum in Mariamakunda. 

2020 en 2021 waren op velen fronten een zwaar jaar voor de hele wereld. Door COVID-19 bleven de 

toeristen ook in 2021 weg uit Gambia wat een direct gevolg had voor mens en dier. Met de hulp van veel 

extra donaties hebben we beiden een stukje op weg kunnen helpen. In 2020 zijn we gestart met het verder 
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uitbouwen van de imkerij in Mariamakunda. Ook deze donaties zijn zichtbaar in de inkomsten van 2020 en 

2021. 

In oktober 2021 moesten we extra kosten maken om de toegangsweg naar de projectlocatie in 

Mariamakunda te herstellen. Deze was door zware storm en regen weggespoeld waardoor het land niet tot 

nauwelijks meer bereikbaar was. Dit geldt ook voor de omgevallen tuinmuur van de vrouwentuin. Ons enige 

voertuig, de Pajero, is een onverwacht grote kostenpost in 2021 door alle reparaties. Deze moet worden 

vervangen in 2022. 

Het overgrote deel van de inkomsten heeft de stichting direct ten gunste van de projecten kunnen inzetten. 

Grafiek 2: Bestedingen versus inkomstenratio 

Grafiek 2 laat de bestedingen aan projecten versus de inkomsten zien. CFN ziet de inkomsten en de 

bestedingen aan de projecten het liefst zo dicht mogelijk bij elkaar liggen, aangezien dat aangeeft hoe zij de 

inkomsten zoveel mogelijk kan besteden aan haar projecten zonder hoge overheadkosten. In 2021 heeft de 

stichting 79,90 % van de inkomsten direct kunnen besteden aan de projecten. 
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Grafiek 3: Kosten versus inkomstenratio 

Grafiek 3 geeft de kostenratio weer. Hoe lager dit percentage, hoe efficiënter de stichting haar werk heeft 

gedaan, aangezien een groter deel van de inkomsten ook daadwerkelijk ten gunste komen van de 

doelstellingen. De kostenratio over 2019 was historisch laag. In 2020 is de kostenratio licht gestegen ten 

opzichte van een grote stijging van de inkomsten. Deze lichte stijging werd mede veroorzaakt door een 

verhoging in de bankkosten, alsmede extra gemaakte kosten veroorzaakt door COVID-19. In 2021 waren er 

wat tegenslagen door slechte weersomstandigheden, de reparaties aan de Pajero en het steeds duurder 

wordende materiaal. Al deze aspecten hebben ervoor gezorgd dat de kostenratio in 2022 is gestegen. 
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Mariamakunda Tuintje in mijn hart 20130221 

20161122 Brandwondencentrum 

oetballen voor de kinderen 70100111 

orona hulp aan de zwerfhonden 70100108 

Mariamakunda Food & Nutrition (incl. Imkerij en HBEC) (Food Security) 20190203 

Projectnummer Projectnaam 

20190103 r vdZ Medische apparatuur 

20160221 Solarovens 

Er schijnt een lichtje op mij 20160619 

20160620 Aloë Vera 

Droogoven Mariamakunda 20180201 

Kleur&Knutsel spullen voor het ABCC 20190104 

20191218 Hulp aan derden 
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PROJECTEN EN ACTIE OVERZICHT 
In 2021 zijn de volgende projecten ondersteund: 

• rojectnummer 	 Projectnaam 

In 2021 zijn de volgende projecten afgerond. 

Op onderstaande projecten zijn geen donaties binnengekomen. 

Projectnummer 	 Projectnaam 
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In 2021 zijn we voor een aantal acties die we in 2020 hadden uitgezet ter ondersteuning van de gevolgen van 
COVID19 opnieuw wervingscampagnes gestart. 

Projectnummer 	 Projectnaam 

70100108 	 onden en kattenvoeding 

70100109 
	

ten voor de medewerkers 

70100111 	 oetballen kids 

70100112 	 mkerij en HBEC (in 2021 ondergebracht bij Project 20190203 Mariamakunda 
ood & Nutrition) 

In 2021 hebben we een nieuw actie opgestart t.b.v. de strijd tegen ondervoeding 

Projectnummer 	 Projectnaam 

1
70100113 

I
GoFit20 

Voor meer uitgebreide projectinformatie verwijzen wij graag naar onze website, www.carefornatural.org  
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JAARREKENING 
BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
Vastgesteld door bestuur 
Bedragen in Euro's 

31 DECEMBER 2021 
	

31 DECEMBER 2020 
ACTIVA 
Vorderingen 

	

	 0 	 0 
Toegezegde donaties 

Liquide middelen  

	

Rabobank NL63 RABO 0111 7744 46 	 8.605,26 

	

Rabobank NL42 RABO 0354 0110 81 	 977,90 
PASSIVA 
Eigen vermogen  

	

Overige besteedbaar vermogen 	 8605,26 
Schulden  

	

Nog te besteden aan projecten en kosten 	 8.605,26 
(verplichting) 

19.700,16 
198,97 

19.899,13 

19.899,13 

OVERZICHT INKOMEN IN UITGEBREIDE ZIN (WINST EN VERLIES) 

Bedragen in Euro's 
INKOMSTEN 	 REALISATIE 2021 	 REALISATIE 2020 
Rente 	 0 	 0 
Totaal Giften & Donaties 	 23.118 	 49.804 
10% 	 880 	 972 
Projecten (incl. 10 % regeling) 	 22.364 	 50.776 
TOTAAL INKOMSTEN 	 45.482 	 64.309 

De projectinkomsten komen voort uit giften en donaties gedaan in 2020. Het realisatiebedrag op projecten in 
2020 is hoger dan de inkomsten uit giften en donaties. Begin 2020 is er nog geïnvesteerd in projecten met 
giften en donaties uit 2019. 

UITGAVEN 	 REALISATIE 2021 	 REALISATIE 2020 
Besteed aan de doelstellingen (incl. 	 33.619 	 54.385 
10%) 
Nog te besteden aan de 	 8.605 	 18.322 
doelstellingen 
Beheer en administratie 	 593 	 680 
SOM DER LASTEN 	 8.012 	 17.642 
Bestemmingsreserves 	 4.600 	 4600 
RESULTAAT 	 4.005 	 12.862 
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SPECIFICATIE UITGAVEN ALGEMENE KOSTEN 

Bedragen in Euro's 
31 DECEMBER 2021 	31 DECEMBER 2020 

Administratiekosten 	 300 
Internetkosten 
Bankkosten 
Verzekeringen 
Overige uitgaven 
Som der lasten 863 

328 
180 

55 
0 

300 
139 
272 
55 

157 
923 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
Waarderingsgrondslagen 

Algemeen 

De grondslagen van de waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 
het vorige boekjaar. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet; voor zover niet anders is vermeld, 
geschiedt waardering tegen nominale waarde. 

De jaarrekening is conform de richtlijn Fondsenwervende Instellingen ingericht en opgesteld. 

Waarderingsgrondslagen voor de vermogensopstelling 

Vorderingen, liquide middelen, kortlopende schulden en verplichtingen 

De vorderingen, liquide middelen, kortlopende schulden en verplichtingen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 

De liquide middelen staan ter vrije besteding en zijn binnen korte termijn opeisbaar. 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt dat baten slechts zijn opgenomen als en voor 
zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met lasten is rekening gehouden dat die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het boekjaar. 

De jaarrekening is conform de Richtlijn Verslaglegging Fondsenwervende Instellingen ingericht en opgesteld. 
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STICHTING INFORMATIE 

Voorzitter 	 Maaike van Leeuwestijn 

Secretaris 	 Ellen Stokman 

Penningmeester 	 Ivonne Hilgers 

Naam 	 Stichting Care for Natura! 

Adres 	 Nieuwstraat 219, 7311 BN, Apeldoorn 

E-mail 	 secretaris@carefornatural.org  

Website 	 www.stichting-carefornatural.org  

Telefoon 	 06 828 29118 

KVK 	 50334247 

Bank 	 Rabobank NL63 RABO 0111 7744 46 

ANBI status 	 Ja 
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ANBI 
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