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In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat we direct na onze 

terugkomst van ons Gambia bezoek in oktober j.l., weer druk doende waren 

met het opstarten en uitwerken van onze volgende projecten. 

 

Eerder dan verwacht, reizen we 24 april a.s. voor 9e keer naar ons 

Gambiaans dorp Somita. Ons doel is de renovatie van de “Upper Basic Cycle 

School Somita”.  

 

Tijdens ons vorige bezoek hebben ons “Study Fund” opgericht, geheel 

gefinancierd met de renteopbrengsten van onze micro-kredieten. Uit dit 

fonds wordt nu de studie betaald voor 42 kansarme kinderen. We gaan 

ervanuit dat we dit de komende jaren kunnen blijven continueren. 

De directeur van de school was erg blij met het studiefonds, maar gaf ook 

aan dat de omgevingsfactoren voor de kinderen om te studeren erg belangrijk 

zijn. De school met meer dan 650 kinderen verkeert in zeer slechte staat. 

Er is een toiletgebouw met 4 toiletten voor de kinderen en de leraren. We 

hebben het gebouw vanwege de stank niet kunnen bekijken. De lokalen zijn 

erg slecht, kinderen vallen flauw door het gebrek aan ventilatie en het 

meubilair is erbarmelijk slecht. De vloeren, voor zo ver aanwezig, bestaan 

uit diepe gaten. 

Na het zien van deze school was ons volgende project in onze gedachte al 

geboren, alleen moest het nodige geld voor dit grote project nog gevonden 

worden. 

 

Enkele dagen voor ons vorige vertrek werden we benaderd door de Rotary 

Cuijk Maaskant. De Rotary, met leden uit o.a. Boxmeer, Cuijk en Gennep, 

organiseert jaarlijks een uniek Bridge-drive, waarvan de opbrengst 

geschonken wordt aan een nader te bepalen goed doel.  
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Na onze terugkomst hebben we op uitnodiging van de Rotary een uitgebreide 

presentatie mogen geven aan de Rotary leden. Na rijp beraad heeft het 

bestuur van de Rotary besloten om ons project te steun met de opbrengst van 

de Bridge-drive. Doorslaggevend voor deze keuze is de duurzaamheid van onze 

projecten en ons enthousiasme en vasthoudendheid. Ons streven is om al onze 

projecten zo op te zetten dat ze zichzelf kunnen blijven bedruipen en de 

zelfredzaamheid van de bevolking vergroten. Ook het feit dat er geen geld 

aan de bekende strijkstok blijft hangen was mede bepalend voor de 

ondersteuning. Zoals bekend betalen we zelf onze reis- en verblijfskosten. 

 

Het mag duidelijk zijn dat we erg verguld zijn met deze financiële hulp. 

 

9 maart j.l. werd in het fraaie bedrijfsrestaurant van Nutreco in Boxmeer 

de 30e Bridge-drive georganiseerd. Op opkomst was groot, de dag was voor de 

organisatie, deelnemers en natuurlijk voor onze stichting een groot succes. 

 

Op het einde van de bijzonder gezellige en goed georganiseerde dag mochten 

we een cheque van maar liefst 8.000 euro in ontvangst nemen, een geweldig 

resultaat. Soms kun je met woorden niet voldoende aangeven wat dit soort 

initiatieven met je doen, maar we zijn erg blij en trots.  

We hebben de Rotary en zijn leden leren kennen als een zeer bijzondere 

groep mensen, welke keer op keer de belangen van derden hoog in het vaandel 

hebben staan. Het bijzondere gevoel van dankbaarheid wat wij in Afrika 

mogen ontvangen, willen wij graag delen met de Rotary Cuijk Maaskant. 

Namens al onze Afrikaanse vrienden en vooral de kinderen bijzonder bedankt 

voor dit geweldige initiatief. 

 

Onze Gambiaanse vrienden reageerden erg verrast en blij en zijn direct aan 

de slag gegaan om het plan verder uit te werken. Voor onze Omar, onze 

contactpersoon, wordt het een dankbaar project om zijn kennis in te zetten 

voor dit project. We realiseren ons dat dit extra druk op hem legt, naast 

zijn door ons betaalde studie en zijn verantwoordelijkheden voor de micro 

kredieten. 

Omar heeft het project inmiddels uitgewerkt, het totale project past binnen 

het beschikbare budget van 8.000,00 euro. 

Via mail en telefoon, dit gaat overigens moeizaam in verband met slecht 

bereik, zijn we nu in overleg om de tijdslijnen van het project af te 

stemmen op ons verblijf, zodat het project grotendeels kan worden afgerond 

tijdens ons aanstaande bezoek. 

Uit de lokale bevolking worden bouwploegen geformeerd, variërend van 

timmerploeg, metsel- en betonploeg en een ploeg voor het graven van het 

grote toiletgat. 

 

De oudere kinderen van de school, 16/17/18 jaar, gaan hand- en spandiensten 

verlenen, ook de ouders worden ingezet om het project tot een goed einde te 

brengen. Het project heeft ook een leerdoel. De oudere kinderen kunnen 

samen met de lokale ambtslieden werkzaamheden verrichten en hiermee een 

soort stage-ervaring op doen. 

 

We hebben er veel vertrouwen in en hopen dat wij na terugkomst kunnen 

melden dat het project opgeleverd is. Dit betekent dat naast de renovatie 

van het huidige toiletgebouw, het nieuw toiletgebouw in gebruik genomen is 

en dat de klaslokalen gerenoveerd zijn en de leerlingen met het nieuwe 

meubilair de lessen kunnen volgen in mooie lichte lokalen, met nieuwe 

vloeren en geschilderde wanden. 

 

 

                                                                        2/3 

 



 

We verheugen ons weer op ons bezoek aan onze Gambiaanse vrienden. Het 

bezoek zal beslist geen vakantie worden. Naast het schoolproject zal de 

controle van de lopende projecten ook weer de nodige tijd vergen. We zijn 

erg benieuwd naar de voortgang van de microkredieten en hopen dat de 

toezegging voor de contributie van de bevolking voor het watersysteem naar 

behoren loopt. 

 

Tijdens gesprekken met sponsoren merken we steeds vaker dat men erg 

nieuwsgierig is naar het reilen en zeilen in ons dorp en te kennen geeft 

ons dorp weleens te willen bezoeken om bijvoorbeeld zelf mee te helpen met 

diverse projecten, zoals bouwactiviteiten. In samenwerking met het Village 

Development Committee, het lokale dorpsbestuur, willen we deze mogelijkheid 

serieus gaan onderzoeken. In onze volgende nieuwsbrief zullen we hier 

verder op ingaan. 

 

Wij willen nogmaals iedereen van harte bedanken voor de gulle bijdragen 

welke wij gedurende het jaar mogen ontvangen.  

 

Het afgelopen jaar hebben we diverse lezingen en presentatie gegevens, 

waarbij we aan de hand van een PowerPoint presentatie de toehoorders een 

blik gunnen in ons dorp. Mocht er belangstelling zijn voor een presentatie 

dan kunt u altijd contact met ons opnemen.  

 

Voor de heropening van de school willen wij de leerlingen graag Engelse 

lesmiddelen aanbieden, zoals boeken en oefenschriften. Uw bijdrage hiervoor 

is van harte welkom. 

 

Uw bijdragen zijn van harte welkom op onze rekening 56.15.25.234 t.n.v. 

Dawda Stichting Gambia. Uw giften zijn binnen de fiscale spelregels 

aftrekbaar.  

 

Ook kunt u ons steunen door gebruikte kleding, schoenen en andere textiel 

bij ons af te geven. Natuurlijk willen we het ook graag bij u afhalen.  

 

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar onze website: 

WWW.DAWDASG.NL  

 

Namens de bevolking van Somita, bedankt voor uw steun.  

Dawda Stichting Gambia, 0485 – 540740 / 0651478180  

 

Eric, Mariëtte, Tom en Noortje Corstjens  

 

René en Priscilla van Steen  

 

Peter Janssen 
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