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SOB Stichting Organisatie & Bemiddeling 

Jaarverslag 2019 
 

1. Bestuurssamenstelling en contactgegevens: 

Op  1 juli zijn de volgende personen toegetreden tot de stichting: 

o Franco (Nfa)  Saho (projectleider  Gambia),  info@francoinn.com  

o Eefje Saho- Aelberts (secretariaat en sociale media), eefjesaho1979@gmail.com 0611321806 

o Wilma van Hoof, penningmeester 

   

     Franco                Eefje             Wilma              Otto 

 

Uitgetreden:    Huub Schepers , secretaris. 

Herbenoemd:     Otto Spierings, voorzitter o.spierings@kpnmail.nl, 0651052863 

KvK: SOB is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 

17143983.  

RSIN  (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie 

Nummer): 8110.30.301 

Omdat SOB niet of te weinig deelneemt aan het economisch verkeer 

is zij vrijgesteld van BTW. 

Doelstelling: Begeleiden, bemiddelen en ondersteunen op het gebied van het 

organiseren van activiteiten, evenemeten en beurzen. 

Correspondentieadres:   Den Bleek 16, 5725 CL Asten Heusden 

Rekeningnummer:  NL57 INGB 0673 3992 81 
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2. Activiteiten in 2019 
2.1.  Otto Regelt Het Wel 

In het kader van “organisatie en bemiddeling voor onderwijs, instellingen, bedrijven en particulieren” 

hebben  de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

- Ondersteuning van Centrum Management Asten bij de organisatie en de presentatie van 

“Asten op de Catwalk” en medewerking aan De “Rode Loper Dag) 

- Hulp bij invullen van formulieren bij particulieren. 

- Organisatie van motorrit voor schoolverlaters  basisschool Westwijzer. 

- Organisatie en uitvoering van Kerstman met Elfjes in o.a. Nuenen, Asten en Helmond. 

- Realiseren en organiseren van vervoer van schoolmeubilair naar de Roots Nursery School in 

Madiana, Gambia i.s.m. Gambia4You, Een Aarde, Franco Inn, Future4Young People en OBS 

De Rietpluim in Nuenen. 

       

Asten op de Catwalk                            Rode Loper dag                                 motorrit schoolverlaters 

        

Kerstman en Elfjes                   schoolmeubilair voor Gambia             hulp bij invullen formulieren 
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2.2. Culturele en educatieve activiteiten in Gambia 

Een van de nieuwe activiteiten was het ondersteunen  en organiseren van activiteiten ten gunste van  

het Educatief Cultureel Skill Centrum van Franco-Inn in Gambia en het generen van financiele 

middelen om hun doelstellingen te kunnen laten verwezenlijken.  Dit deden we door sponsors te 

benaderen, hulp te bieden bij het organiseren van activiteiten met name bij:  

Ontmoet Gambia in Heusden 

Op zondag 20 oktober hebben ruim 50 personen in  het Hart van Heuze een stukje van het mooie 

Gambia kunnen ontdekken.  Franco, een trotse Gambiaan en Heusdenaar en zijn vrouw Eefje runnen 

samen met vele vrijwilligers een educatief en cultureel centrum in Gambia. Hiermee geven zij met 

veel passie de lokale bevolking de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en zorgen daarmee voor 

betere leefomstandigheden. Om projecten op te zetten, is geld nodig.                                                    

Alle deelnemers van deze geslaagde middag waren enthousiast over de informatie over Franco Inn, 

hebben genoten van een uitgebreid Afrikaans buffet, het djembé optreden van Bayasana uit Liessel 

en de djembe workshop.                                                                                                                                     

De opbrengst van deze middag ging naar de projecten van Franco Inn in Gambia. Met de opbrengst 

van de loterij kon een groot aantal bananendozen met goederen verscheept worden naar Gambia.                              

Enkele gasten hebben zelfs een verblijf bij Franco Inn geboekt. 

       

     Gambiaans buffet                                    djembé workshop 

Gerealiseerde activiteiten 

Mede door de sponsorgelden hebben de  volgende ontwikkelingen plaatsgevonden bij Franco Inn 

Skill Centre Gambia/Tanji: 

✓ er is een grotere watertank gekomen 

✓ Het lokale huisje waar het personeel verblijft is opgeknapt 

✓ Er is een lokaal / atelier gebouwd waar kunstenaars/artiesten aan hun producten kunnen 

werken, ze kunnen tentoonstellen en verkopen. 

✓ Er is een budget gegeven aan Modou die bij de zandschilder worskhops geeft, zodat hij 

materiaal kan kopen om producten te maken en weer te verkopen. Denk hierbij aan, 

zandschilderijen, slippers, sieraden enz. 
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✓ Ook aan Ibou die de dansgroep en band leidt en djembé workshops geeft, is een budget 

gegeven zodat hij materiaal aan kan schaffen om zelf djembé s te maken/ repareren en 

verkopen. 

✓ Voor Djeneba , die het naaiatelier in gebruik heeft,  is  een nieuwe goede naaimachine 

gekocht, zodat ze haar passie kan blijven uitoefenen en hiermee een inkomen kan genereren. 

✓ Er worden nu 15 kinderen gesponsord om naar school te kunnen laten gaan.  

✓ De kindervakantie weken in December zijn een succes geweest mede dankzij de fijne 

vrijwilligers die deze mee organiseren. 

✓ Begin 2020 kan er gestart worden met Engelse lessen in het Skill Centre. 

✓ Er zijn weer goederen verstuurd: kleding voor in de winkel van Muhammed, zodat hij een 

klein extra inkomen kan genereren en andere er goedkoop nieuwe kleding kunnen kopen.  

✓ Het verzonden schoolmeubilair voor Roots Nursery school in Madiana is naar de school 

vervoerd. 

✓ Franco Inn heeft weer veel gasten mogen ontvangen, die geïnteresseerd zijn in de culturele 

en educatieve activiteiten en hebben genoten van een heerlijke vakantie in een  guesthouse. 

✓ Het  Franco Inn team is uitgebreid met een vrijwilliger genaamd  Nicole Christiaans. Nicole is 

bij Franco Inn op vakantie geweest, heeft bij vrijwilligerswerk gedaan en heeft besloten zich 

graag in te zetten voor Franco Inn. We zijn heel blij met haar hulp! Nicole zal het stukje 

sponsorkinderen op zich gaan nemen in 2020. 

            

Nieuwe watertank            opgeknapt verblijf voor personeel                           atelier / winkel 

          

         Atelier             de naaimachine is vervangen               activiteiten voor kinderen uit Tanji 
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Financieel beleid 

Uitgangspunt is continuïteit zo veel mogelijk waarborgen. Donaties worden zo veel mogelijk 

verantwoord besteed. Verantwoording is terug te vinden op deze website, Facebook en 

andere social media. 

Alle kosten (overheadkosten) worden zo laag mogelijk gehouden door te werken met 

uitsluitend vrijwilligers.  

Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor hun werk.  

Het jaarverslag  2019 en het beleidsplan/werkplan voor 2020 is te vinden via deze link! 

Financieel overzicht 2019     

       
01-jul saldo 0     bankkosten 6,85 

  giften 2735     activiteiten Gambia 2729 

  benefietmiddag 735   31-dec saldo 734,15 

    3470       3470 

       

begroting 2020      

       
01-jan saldo 734,15     bankkosten 50 

  giften 3000     Gambia 3000 

  Afrika dag 500     organisatiekosten 500 

        31-dec saldo 684,15 

              

   totaal 4234,15      totaal 4234,15 
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SOB stichting organisatie en bemiddeling 

Culturele en educatieve activiteiten Gambia 

Beleidsplan / Werkplan 2020 

1. Visie en missie verder uitbouwen:  

- het ondersteunen  van en organiseren van activiteiten ten gunste van  het Educatief 

Cultureel Skill Centrum van Franco-Inn in Gambia (Franco en zijn rouw Eefje zijn inwoners 

van Asten Heusden)  

-  het genereren van financiële middelen om hun doelstellingen te kunnen laten 

verwezenlijken.  Dit kan door sponsors te benaderen, subsidies aan te vragen, 

activiteiten te organiseren en -niet op de laatste plaats-, door potentiële toeristen te 

motiveren een actief verblijf te bieden op Franco-Inn, omdat deze door daar te verblijven 

ook bijdragen aan hun het doel en de visie. 

-  Franco Inn verder ondersteunen met hun missie om de inwoners van Gambia en dan 

voornamelijk de Gambianen uit Tanji , die betrokken zijn bij het Skill Centre project,  de 

kans te geven zich te ontwikkelen, kennis over te dragen en uit te wisselen en de kans 

bieden hun passie uit te oefenen waarmee ook inkomsten gegenereerd worden. 

- Ondersteuning van Franco Inn om  de bewoners een bestaansmogelijkheid te bieden 

door het organiseren van diverse workshops of lokale activiteiten, het ontwikkelen van 

micro bedrijfjes , zoals een naaiatelier, wasserij, taxibedrijfje, winkeltje, etc., het 

organiseren van excursies en ondersteuning te bieden in educatie en gezondheid. 

- Toerisme stimuleren. Als toerist kun je logeren bij Franco Inn in Tanji. Je logeert  dan in 

het vissersdorp Tanji middenin het echte Afrikaanse leven! (Het guesthouse heeft 

Europese faciliteiten zoals, stromend water, toilet, douche, elektriciteit en je kan heerlijk 

europees eten) Je bewustzijn en kennis over de Afrikaanse cultuur wordt vergroot en je 

levert rechtreeks een bijdrage aan de locale bevolking . Ook als je in een hotel verblijft 

kun je een paar dagen Franco Inn goed combineren. 

    
Hadja de wasvrouw                     JJ met zijn taxi                                foto’s uit Nederland bekijken 
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Opzetten, voortzetten en uitbreiden van activiteiten: 

a. Subsidiekanalen zoeken voor diverse activiteiten. 

b. Bestaande micro ondernemingen en startende ondernemingen in Tanji  financieel  

ondersteunen voor duurzame investeringen. 

c. Bemiddelen en ondersteunen in het werven van vrijwilligers voor voeding, 

gezondheid, sport en spel, onderwijs, etc. 

d. (financiële) ondersteuning in het geven van workshops door locals. 

e. Ondersteunen van werving van toeristen voor lokale activiteiten. 

f. Goederen inzamelen en transporten organiseren i.s.m. www.Gambia4you.nl  

g. Organiseren van activiteiten in Asten Heusden en daarbuiten ter verkrijging van 

financiële middelen zoals:  sponsoractiviteiten, markten, loterij, catering. 

h. Opzetten van sponsoractiviteiten ter verkrijging van financiële middelen. 

i. Organiseren van een benefiet middag in Heusden. 

j. Werven van vrijwilligers in Nederland voor ondersteuning in het organiseren van 

genoemde activiteiten. 

k. Vergroten van netwerk. 

l. ANBI status realiseren 

Afrika dag in Heusden 

Jaarlijks zal er in de woonplaats van Franco Saho, projectleider  in Tanji, Gambia een benefietmiddag 

worden georganiseerd. 

Op zondag 20 oktober 2019 organiseerde SOB  i.s.m. Franco Inn voor de eerste keer in het Hart van 

Heuze in Asten Heusden een succesvolle benefietmiddag met o.a. Afrikaans buffet, djembe en 

informatie over Franco Inn met als thema “Heusden ontmoet Gambia”. De in Heusden woonachtige 

Franco Saho en zijn vrouw Eefje lieten  van alles zien, proeven en horen van Gambia en specifiek hun 

compound in Tanji. 

In het najaar van 2020 zal in ’t Hart van Heuze in Heusden, gemeente Asten een Afrika dag worden 

gehouden. In samenwerking met ’t Hart van Heuze en de Kerk zal er een middag worden gehouden 

met kraampjes waarvoor allerlei instellingen, die een connectie hebben met Afrika, van harte 

welkom zijn. Op het podium zal er dans, muziek en zang zijn en natuurlijk zullen er verschillende  

Afrikaanse hapjes  en drankjes zijn. En natuurlijk verschillende workshop voor de liefhebbers en 

kinderopvang in de gymzaal!  Dus dit wordt zien, beleven, proeven en genieten! 

De opbrengsten en eventuele donaties komen ten goede aan  

- de culturele en educatieve activiteiten bij Franco Inn in Tanji en  

- de bouw van het schoollokaal in Madiana 

  

http://www.gambia4you.nl/
http://www.gambia4you.nl/
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SOB stichting organisatie en bemiddeling 

   

     

The smiling coast: Paradise Beach 

voor meer info:   

website:  www.FrancoInn.com 
instagram: https://www.instagram.com/franco.inn.guesthouse/ 
facebook:  https://www.facebook.com/francoinn/ 

interesse in: 

o een verblijf  bij Franco Inn? 

o Vrijwilligerswerk bij Franco Inn? 

o een donatie of sponsoring? 

o vrijwilligerswerk voor de culturele en educatieve activiteiten  hier in Nederland? 

o Organisatie en Bemiddeling voor organisaties, instellingen, bedrijven en 
particulieren? 

 
Bel of app:  Eefje: 06 11 321 806 of 
   Otto: 06 51 052 863 
Of mail naar: OttoRegeltHetWel@kpnmail.nl 

donaties:   NL57 INGB 0673 3992 81  tnv N. Saho (SOB) 

  

Dansen op een bruiloft             dans, djembé en zang              goede wegbewijzering           basisschool in Madiana 

http://www.francoinn.com/
http://www.francoinn.com/
https://www.instagram.com/franco.inn.guesthouse/
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https://www.facebook.com/francoinn/
https://www.facebook.com/francoinn/
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