
Voorlopig Beleidsplan Stichting Help Africa Swim in Nederland  voorjaar 2022

In samenwerking met de : Swim Education  en  Xippia  Foundations in Gambia 

Bestuursleden  zijn onbezoldigd.

Ten eerste willen we duidelijk aangeven dat  de bestuursleden onbezoldigd, zijn .

Zij ontvangen geen enkele betaling of vergoeding voor de werkzaamheden van de stichting  

Bestuursleden

De voorzitter van de Stichting is Drs. Ingrid Betten.

Plan van uitvoering

De Stichting Help Africa Swim en de Swim Education Foundation Gambia zijn in 2015 en 2016 
opgericht om in eerste instantie de bevolking van Gambia, West Afrika, te helpen. Er is veel armoede 
en werkeloosheid. Ook is er veel water en de zee. Veel Gambianen kunnen niet zwemmen. Er 
verdrinken jaarlijks veel lokale Gambianen. De zwembaden zijn voor de toeristen, niet voor de lokale 
bevolking. 

We hebben met de Nederlandse Stichting Help Africa Swim een Gambiaanse zwemschool opgericht, 
de Swim Education Foundation Gambia (16-11-2016) om onder andere zwemlessen te kunnen geven 
aan de lokale bevolking, zodat er minder mensen verdrinken. En het geeft werkgelegenheid; er zijn 
zwem- instructeurs nodig, personeel voor de zwembaden, life-guards etc. 

De Nederlandse Stichting Help Africa Swim heeft als doel sponsorgelden op te halen en activiteiten 
hiervoor uit te voeren. De sponsorgelden worden gebruikt ten behoeve van de Gambiaanse Swim 
Education Foundation. In Gambia kunnen alleen zaken gedaan worden door een Gambiaanse 
Instelling. De Gambiaanse Stichting voert met het sponsor geld lokale activiteiten uit, gericht op; het 
kunnen bouwen van een lokaal zwembad, het geven van lokale zwemlessen, het opleiden van lokale 
zwem instructeurs en Life-Guards. Ook kan de Swim Education Foudation gecertificeerde zwem 
diploma’s en certificaten voor de life-guards afgeven.  Dit is geautoriseerd door de Gambiaanse 
overheid. (zover zijn we nog niet, maar de autorisaties zijn al geregeld). 

1. Sponsorgelden binnenhalen. 

We organiseren een en soms twee keer per jaar een muziek /dansfeest (Full Moon Festival) in Den 
Haag/ Nederland. Vaak op het strand, soms ook in de stad. De entree gelden daarvoor zijn gebruikt 
voor de onkosten van het feest en als sponsor opbrengst voor gebruik van de Stichting. De onkosten 
voor het feest oa. (flyers, podium opbouw, beveiliging, vergunningen) en de opbrengsten van het 
feest zijn terug te vinden in de boekhouding. 

Ook hebben we een groot huis tot onze beschikking in Gambia, in Kerr Sering, zeer centraal gelegen 
(Sponsor Guest House). Dit huis heeft diverse grote ruimtes en veel kamers. We hebben dit gebruikt 
als kantoor, ontvangstruimte, en als verblijfplaats voor vrijwilligers van de Stichting. En ook kunnen 
we de kamers ter beschikking stellen aan sponsoren van de Stichting. De inkomsten daarvan zijn te 



vinden via diverse boekingen. Elke gast tekent een sponsor contract, waarin werd overeengekomen, 
dat de betaalde  verblijfskosten bedoeld zijn als donatie / sponsorgeld voor de Stichting. 

We hebben een lokale bewaker in dienst genomen (m.n. voor de nachten) en twee dames voor 
schoonmaak en aanvullende taken voor de gasten bv de was, ontbijt maken. 

Tevens konden we een auto goedkoop overnemen in Gambia, met reclame voor de Stichting aan de 
buitenkant. Deze was o.a. nodig voor het bezoeken van de diverse locaties, inslaan van 
benodigdheden, vervoer van de vrijwilligers, airport service voor de gasten enz. 

Tevens is er een website ontwikkeld en onderhouden voor de Stichting; www.helpafricaswim.org

Netwerk in Gambia: Er werd contact gezocht en onderhouden met de Nederlandse consul in Gambia
en met diverse lokale Nederlandse ondernemers, om zo een netwerk te creëren voor aanmeldingen, 
faciliteiten enz. Ook met scholen , instellingen , de overheid  etc.

2.Zwembad/ zwemlessen

Het bleek vrij lastig om zwemlessen te realiseren in de bestaande zwembaden. Deze bleken alleen 
beschikbaar in het lage seizoen (april- september).

Daarom hebben we gezocht naar de mogelijkheid om zelf een zwembad te kunnen bouwen. We 
hebben  in 2018  een aanvraag gedaan voor een stuk land aan de kust, dat is alleen via de Gambian 
Tourism Board beschikbaar. Deze stroken land zijn niet beschikbaar voor grote ondernemers en 
project ontwikkelaars, maar voor meer kleinschalige eco projecten, of voor goede doelen. Onze 
Stichting zou daarvoor in aanmerking komen. Via een tussenpersoon is een projectplan ontworpen, 
met bouwtekeningen voor de aanleg van een eigen zwembad, kleedkamers enz. Dit plan is 
ingediend, maar helaas afgewezen. Dat was dus een grote uitgave voor niets uiteindelijk.

We zijn in 2017  benaderd door de eigenaar van Q-City. Dat is een Gambiaanse ondernemer die 
onder andere eigenaar is van een groot telecom bedrijf (Q-Cell) en van dit grote sport complex. Er is 
onder andere een groot voetbalveld, een indoor speelhal, fitness centrum enz. En ook een Olympisch
zwembad en een kleiner buiten zwembad. Hier komen vooral lokale  Gambianen, maar ook wel 
buitenlanders. We hebben hier een jaar zwemlessen gegeven aan kinderen van lokale  Gambianen. 
Helaas verliep de samenwerking toch niet naar wens, we hebben de samenwerking in 2018 
opgezegd.  Dit kwam doordat wij ons realiseerden dat onder een locale Gambiaanse  werkgeverwij 
vaak , en als eerste als de zondenbok voor alle mogelijke problemen werden aangewezen.

Tussentijds  we nog aanbiedingen onderzocht van lokale guesthouse beheerders, die hun zwembad 
buiten het seizoen aan ons aanboden voor zwemlessen. Maar die waren zo duur of lagen vaak ver 
weg,  we  dan ook  vervoer moeten organiseren voor de leerlingen.  Wij hebben veel contacten met 
scholen .En we kregen een aanbod om de zwemlessen te gaan geven voor een internaat, waar we 
aan 500 kinderen zwemles zouden kunnen geven. Maar dan moesten wij wel voor het zwembad 
zorgen, dat bleek helaas niet haalbaar. 

3.Lokale uitdagingen

In  Afrika zijn blanken voor velen een bron van inkomsten, en waarbij voor sommige Gambianen het 
contact met ons  lucratief leek te zijn. Maar zoals helaas is gebleken, kan iemand zich dus zomaar 
voordoen als zwembad eigenaar, land eigenaar enz. En als je dan met ze zaken wilt doen, blijken er 
ineens dingen niet te kloppen. Zo werden we dus in het begin een keer opgelicht en werden we 

http://www.helpafricaswim.org/


gedwongen een goede Gambiaanse advocaat in de arm te nemen, om ons te beschermen tegen 
frauduleuze praktijken en om ons recht te kunnen halen.  Dat was in 2016 een grote onkostenpost. 

Update 2019:

Er bleken mogelijkheden voor de pacht van een groot stuk grond vlak bij het strand in Kartong, een 
plaatsje vrij zuidelijk gelegen in Gambia, niet ver van de grens met Senegal. Hier woont ook een van 
de Gambiaanse zwem instructeurs en er liggen aan de kust veel mooie guesthouses. Hier zou de 
Gambiaanse zwemschool toch zelf een zwembad kunnen gaan bouwen! Er waren contacten met een 
Nederlandse zwembad bouwer en diverse andere ondernemers, die ons wilden helpen het project 
verder vorm te geven.  Maar helaas ging dit project ook niet door, vanwege lokale omstandigheden 
en belemmeringen. 

Update 2020:

Door de wereldwijde Corona crisis, zijn alle activiteiten en inkomsten bronnen in dat jaar stil 
gevallen, zowel in Gambia, als in Nederland. Wel is er begin 2020 nog een samenwerking contract 
getekend tussen de Swim Education Foundation Gambia en de Gambiaanse organisatie van Life-
Guards. Dan gebruiken we op plekken waar gezwommen wordt, gezamenlijk de huisvesting die al 
aanwezig is, en die tot nu toe alleen voor de life-guards gebruikt wordt. We kunnen dan onze 
activiteiten ook daar voortzetten m.b.t. opleiding en training van life-guards en van zwemleraren, en 
misschien op termijn ook het geven van zwemlessen? 

Update 2021:

Helaas heeft de Corona crisis met alle toeristische beperkingen voort geduurd, zodat we geen 
activiteiten hebben kunnen uitvoeren.

Update 2022:

We gaan kijken in hoeverre we weer mogelijkheden kunnen opstarten voor activiteiten in Nederland 
en in Gambia. De contacten met de Life Guard Association (Red-Dolphins) in Gambia kunnen mogelijk
weer worden aangehaald en hopelijk kunnen er weer sponsorgelden worden binnen gehaald. Het is 
allemaal op kleine schaal gebleven, dus we moeten ook realistisch zijn m.b.t. de mogelijkheden op 
lange termijn. We gaan het zien en blijven optimistisch. 

Update  juli  2022: 

Vanaf Juli 2022 willen wij onze krachten bundelen met de Gambiaanse stichting Xippia .

Onze  Stichting zal van een hoofdig bestuur naar 3 hoofdig  bestuur gaan.

Drs. Betten blijft onze voorzitter .

De nieuwe penningmeester word  de Nederlander Rick Peters.

De nieuwe secretaris word de Nederlander Peter Cloppenburg.

Onze naam  Help Africa Swim krijgt een verkorte naam toevoeging.

Namelijk Xippia.  Dus de volledige naam word Stichting  Xippia ,Help Africa Swim.

Dit als teken van een nieuwe start met de kracht en ervaringen van beide partijen.

De Gambiaanse  foundation Xippia houdt zich ook al jaren bezig met netwerken  en  opleidingen in 
Gambia.



Door dat beide Gambiaanse Foundations zeer soortgelijke doelen hebben zal een samenwerking

het platvorm versterken. Xippia is waarschijnlijk  comercieeler aangelegd zodat  de sponsoring en 
fundering van onze  gemeenschappelijke  projecten een booster krijgen.

De verwachting is dat  de Nederlandse  Koninklijke  redding maatschappij (K.N.R.M.) en de 

contactgroep oud-mariniers (C.O.M) naar Gambia komen om een  professioneel   life-guard 

systeem tussen Cape-Point  –  Kartong willen gaan opzetten.

Daarin willen wij met onze ervaringen en contacten een wezenlijke rol/samenwerking in gaan spelen.

Word vervolgt...


