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Beleidsplan Lydia Education Foundation (Stichting LEF) 

 

Doelstelling 
Het realiseren en in stand houden van een opleidingsinstituut in Lamin, The Gambia waarin kinderen 
vanaf de leeftijd van circa 4 jaar tot en met hun 13e levensjaar een gedegen schoolopleiding kunnen 
krijgen.  

Doelgroep 
Kinderen in kansarme posities. In het bijzonder aandacht voor kinderen van arme ouders of kinderen 
waarvoor de ouders geen noodzaak tot opleiding zien; met name meisjes en gehandicapten. 

Realisatie 
Opleiding van Nursery tot en met Primary school (vergelijkbaar met onze acht klassen basisschool). 

De bouw zal uit eigen middelen en met sponsorgeld gerealiseerd moeten worden. De school zelf zal 
uit de exploitatie de kosten voor voor salariëring, schoolgeld, uniformen, boeken et cetera dienen te 
bekostigen.  

In Gambia is een beheersorganisatie opgericht die verantwoordelijk is voor de nieuwbouw. De 
stichting LEF is eigenaar van de grond en opstallen, zowel het beheer als het onderhoud is de 
verantwoordelijkheid van de beheersorganisatie, de leerkrachten komen in dienst van de 
beheersorganisatie en het bestuur van deze beheersorganisatie zal bestaan uit schoolbestuur 
(schooldirecteur en hoofdmeester), de toezichthoudende organisatie (Parents and Teachers 
Association), vertegenwoordigers van sponsoren en de stichting LEF. 

Organisatie 
• De Stichting LEF, een kleine stichting, geen medewerkers welke op een loonlijst staan, ook 

niet het bestuur 
• Financiële middelen worden door de vrijwilligers binnengebracht middels bouwreizen en via 

sponsors. 
• Alle uitgave van de stichting zijn geheel voor het doel, blijft niets  aan de bekende 

strijkstok hangen. 
• Jaarlijks een financiële verslaglegging aan vrijwilligers en sponsoren, pas na akkoord van 

vrijwilligers en sponsoren de volgende stap zetten. 
 
Uitvoering 
Globaal zijn de plannen als volgt: 

• Vijf gebouwen met twee klaslokalen. Elk gebouw met een eigen toiletruimte met twee 
toiletten (jongens en meisjes gescheiden) een rust/studeerruimte en een ruimte voor 
opslag. 

• Een kantoorgebouw met een ruimte voor het schoolhoofd, een vergaderruimte, een 
kantine voor de schoolleiding met een toiletgroep en een opslagruimte. 

• Een aparte keuken waarin zowel op hout als op fossiele brandstof kan worden gekookt. 
• Een overdekte binnenplaats. 
• Een centrale fecaliënput die in een later stadium kan worden aangesloten op de 

toekomstige riolering. 
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Planning 
• Elk komend jaar de ruwbouw van één gebouw,  
• Het jaar daarop de afwerking van de ruwbouw van het voorgaande jaar en de ruwbouw 

van het volgende gebouw, 
• In zes a zeven jaar de oplevering van de gehele nieuwe school. 

 

 

Organisatie 
Formele organisatie : Voorzitter – Secretaris / Penningmeester. 

Uitvoerende organisatie : Dagelijks bestuur aangevuld met bouwteamleden van zowel 2012 als 2013 

Administratie : Afas kantoorsoftware 

Controle : Jaarlijks door onafhankelijke kascommissie. 

 

Besluitvorming 
Uitvoerende besluiten in overleg met één der bestuursleden aangevuld met bouwteamleden van 
eerdere bouwreizen naar Gambia met de stichting LEF 

Financiële besluiten : Na akkoord voltallig bestuur. 

Overleg frequentie : Maandelijks. 
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