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23 oktober a.s. vertrekken we, Mariëtte, Eric, Rene en Priscilla, weer voor 2 weken naar Somita in 

Gambia. Onze andere vrienden, Peter, Loes, Ton, Marion en Noortje blijven thuis. Dit is al weer ons 

4e bezoek aan onze vrienden van het Gambiaanse dorp Somita. Wij hebben dit Afrikaanse dorp 

geadopteerd, en proberen er de levensstandaard te verhogen, waarbij we ons vooral richten op de 

ontwikkeling van de kinderen, het verbeteren van de hygiëne, watervoorzieningen en ontlasten van 

de hard werkende vrouw. Ook ondersteunen we de verdere ontwikkeling van het lokale ziekenhuis, 

en proberen we letterlijk ons steentje bij te dragen aan de bouw van een zeer noodzakelijke 

oogkliniek. 

We realiseren ons dat ons werk in Gambia mede mogelijk is door de gulle gaven van diverse 

donateurs, geld maar ook kleding, schoenen en ander textiel. Omdat ons project steeds meer 

continuïteit krijgt, willen we alle donateurs informeren over ons project, door middel van deze 

periodieke nieuwsbrief. Stuurt u ons even een email, indien u deze nieuwsbrief digitaal wilt 

ontvangen. (e_ corstjens@hotmail.com) 

Deze nieuwsbrief gaat hoofdzakelijk over ons komende bezoek. In de volgende nieuwsbrief doen wij 

verslag over onze ervaringen van dit bezoek, en vertellen wij u over het ontstaan van ons project.  



Om een project in goede banen te kunnen leiden, is het van belang om een betrouwbaar 

contactpersoon ter plekke te hebben. Helaas kregen wij zeer recent te horen dat onze 

contactpersoon, inmiddels onze vriend, Dawda, is overleden. Dawda was een geweldige man, ca. 50 

jaar oud. Hij was afkomstig uit ons dorp Somita, maar woonde aan de kust. Via hem onderhielden we 

vanuit Nederland per mail contact. Mailcontact met Afrika betekent overigens dat het 4 tot 6 

maanden kan duren voordat er een antwoord komt.  

Het overlijden van Dawda betekent dat er deze reis veel van onze eigen creativiteit gevraagd gaat 

worden. 

We proberen Dawda’s dochter, Yafatou, te helpen. Ze volgt een middelbare schoolopleiding en heeft 

de capaciteiten om naar de universiteit te gaan. We hebben afgesproken om haar te ondersteunen 

om deze droom mogelijk te maken. 

Binnen onze projectgroep hebben we afgesproken om per jaar EUR 6.000,- mee te nemen naar 

Afrika, evenals EUR 500,- voor onvoorziene zaken. Via diverse acties en uw giften hebben we dit 

bedrag weer bij elkaar gekregen. Natuurlijk betalen we onze reis- en verblijfskosten zelf. Ook ons 

verblijf bij de lokale bevolking, eten en slapen in ons dorpje Somita, wordt door ons zelf betaald. Zo 

kunnen wij garanderen dat iedere EURO ook daadwerkelijk aan het goede doel wordt uitgegeven. 

Samen met de lokale bevolking, onder leiding van de VDC, Village Development Committee, dit is een 

soort dorpsraad, hebben we diverse doelstellingen geformuleerd voor ons 4e bezoek. 

Een van onze hoofddoelen van ons vorige bezoek, het volledig opknappen van een zeer armoedige 

school, moet nog worden afgemaakt. Tevens is er vlak naast deze school een diepe open waterput, 

zonder pomp etc. Het is van belang dat deze put wordt voorzien van een handpomp en wordt 

afgedekt. De toiletvoorziening van de school is dusdanig slecht dat deze al jaren niet meer gebruikt 

kan worden. Ook dit heeft onze prioriteit. 

De school heeft geen boeken en andere lesmaterialen voor de 250 leerlingen, wij gaan in overleg met 

de VDC deze materialen aankopen. Ook proberen we het minimale meubilair uit te breiden. De 

school heeft behoefte aan een leraar Engels, maar hiervoor is geen geld. In overleg het VDC proberen 

we hier afspraken over te maken om het inzetten van deze leraar te bekostigen. 

Tijdens ons eerste bezoek hebben we het lokale ziekenhuisje opgeknapt, en voorzien van 

zonnecollectoren. Het ziekenhuisje is weer aan een schilderbeurt toe. Naast het ziekenhuis wordt 

een oogkliniekje gerealiseerd, ook hier proberen wij een beperkte bijdrage aan te geven, en te 

helpen met schilderwerkzaamheden. Wij hebben vorige keer geld gedoneerd voor aankoop beton 

voor het bouwen van een tweetal zalen in de oogkliniek. Pas nadat het ziekenhuis en de oogkliniek 

gereed zijn, kunnen de mogelijkheden bekeken worden voor het aanstellen van een arts, dit moet 

geregeld worden via de Gambiaanse regering, welke het ziekenhuis officieel moet erkennen. Het 

ziekenhuis heeft nu slechts een verpleger, geen arts.  

Nabij het ziekenhuis staat een soort gemeenschapsbarak, een open gebouw. Dit gebouw is door ons 

tijdens ons eerste bezoek is geschilderd, maar door de slechte dakconstructie is het weer nodig aan 

onderhoud toe. We proberen de dakconstructie zo te maken dat het onderhoud langer stand kan 

houden. Dit geldt ook voor het onderkomen van de verpleger. 



We realiseren ons dat de 2 weken in Gambia erg intensief zullen zijn, maar samen met de lokale 

bevolking zal dit wel lukken. Juist door samen te werken, en de wetenschap dat we weer 

terugkomen, hebben we bereikt dat men goed voor alles zorgt, en dat er het nodige onderhoud 

wordt gepleegd. Vooral dit laatste is een van de grote problemen van Afrika, alles gaat kapot zonder 

onderhoud. 

Velen van u hebben ons gevraagd of het mogelijk is om geld te kunnen doneren voor een specifiek 

kind in Somita, om een kind naar school te kunnen laten gaan, waardoor het zicht heeft op een beter 

toekomst. Dit is zeker mogelijk. We ondersteunen nu al de 15 jarige jongen, Alieu. We zullen samen 

met het VDC een concreet voorstel uitwerken.  

Onze contacten met Gambia zijn mede mogelijk gemaakt door Gabriel van Heusden uit Nijmegen, de 

grote animator van het ziekenhuis en de oogkliniek. Gabriel maakt deel uit van het bestuur van de 

Stichting Steun Aan Gambia. Hij is vanaf 26 september tot 09 oktober in Gambia, en zal onze komst 

voorbereiden. 

Ons project is en blijft een particulier initiatief, opgestart door 4 collega’s van ABN AMRO, samen met 

hun eega’s. Wij hebben ons als subprojectgroep aangesloten bij deze stichting.  

De Stichting Steun Aan Gambia heeft recent de fiscale status van Goedgekeurde Stichting gekregen, 

waardoor uw schenking, giften en donaties fiscaal aftrekbaar zijn. We hebben bij deze stichting een 

aparte rekening, nummer 46.35.24.209. De gelden welke op deze rekening binnen komen worden 

alleen gebruikt voor ons particuliere project. Deze rekening staat op naam van S.S.A.G. Nijmegen, 

inzake ABN AMRO. Indien u giften en donaties over wilt maken op deze rekening kunt u dit doen met 

omschrijving: Gift Somita. 

Naast uw giften kunt u ons ook steunen door gedragen kleiding, schoenen en ander textiel bij ons af 

te geven. Natuurlijk willen we het ook bij u ophalen. Wij krijgen per kilo EUR 0,25. 

Namens de bevolking van Somita, bedankt. 

Eric, Mariëtte en Noortje Corstjens, 0485-540740. 

Rene, en Priscilla van Steen 

Peter en Loes Janssen 

Ton en Marion Wijnen 

 

Onze vriend Dawda 

 



 

 

 

  

 

   

 

  

 

 


