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Het nieuws van de vooruitgang: 

“Mijn naam is Awa. Ik ben 10 jaar en woon samen met mijn broertjes en zusjes bij mijn moeder in Somita. 

Mijn droom is om later verpleegster te kunnen worden. Hiervoor moet ik nog heel lang naar school. Vorig 

jaar kon mijn moeder het schoolgeld niet meer betalen en mocht ik niet meer naar school en moest ik mijn 

moeder helpen op het land om extra geld te verdienen voor ons eten. Ik was erg verdrietig. 

Onze buurvrouw Binta was vorig jaar begonnen met het maken van zeep. Hiervoor heeft ze geld kunnen 

lenen bij de micro-kredieten bank. Met het geleende geld kon ze spulletjes kopen om zeep te maken en met 

de verkoop van de zeep heeft ze het geleende geld terugbetaald en hield ze ook nog geld over om voor haar 

kinderen extra eten en boeken te kunnen betalen.  

In onze tuin staan een paar grote mango bomen. De rijpe vruchten vallen op de grond en omdat het er 

zoveel zijn verrotten ze vaak. De mango’s zijn erg lekker en sappig. Op een middag kreeg mijn moeder een 

idee. Waarom de mango’s niet uitpersen en het sap in kleine plastic zakjes verkopen? Wat Binta kon, moest 

zij toch ook kunnen?  Samen met mijn oom Dudu heeft ze een plannetje gemaakt en met dit plan is naar 

Omar en Seedy van de micro-kredieten bank gegaan om geld te lenen. 



Moeder was erg blij dat haar plan goed gekeurd werd en ze haar lening kreeg. Met het geleende geld kon ze 

spullen kopen, plastic zakjes, grote teilen en andere zaken. Mijn moeder en ik zijn direct aan het werk 

gegaan en met de eerste opbrengst konden we de lening al voor een deel terugbetalen. Na een half jaar kon 

mama weer een nieuwe lening krijgen om een oude ijskast te kunnen kopen om de zakjes in te vriezen, 

zodat ze langer bewaard kunnen worden. Met het geld dat mama overhield van de verkoop kon mijn 

schoolgeld weer betaald worden en mag ik weer naar school. Mama heeft nu hulp van Mariama en Kaddy 

en kan hen zelfs een klein loontje betalen. Ik ben zo blij dat ik verder kan werken aan mijn droom om 

verpleegster te worden. 

Mijn vriendinnetje Liza kon ook niet naar school, haar vader is ziek en haar moeder moet hard werken om 

haar gezin eten te kunnen geven. Er was geen geld voor het schoolgeld. Gelukkig krijgt iedereen in ons dorp 

1 keer per maand voedselhulp zodat we geen honger hebben.  

Alle mensen die geld lenen bij de micro-kredieten bank betalen rente. Deze rente wordt in een studie fonds 

gestort. Dit geld mag alleen gebruikt worden om schoolgeld te betalen voor kinderen die anders niet naar 

school kunnen. Hierdoor kan Liza nu ook weer naar school. Op deze manier zorgen we in Somita allemaal 

voor elkaar. 

Liza en ik huppelen nu iedere dag samen al zingend naar school. Op school genieten we nog iedere dag van 

de nieuwe meubeltjes en de schone en frisse lokalen. We doen erg ons best op school, want alleen dan 

kunnen we onze dromen vervullen. Ik zou het heel fijn vinden als ook andere kinderen hun dromen zouden 

kunnen laten uitkomen”. 

Dit is zo maar een verhaal van een willekeurig meisje met een alledaagse droom. Dit is ook wat ons raakt. 

We zijn erg blij dat de bevolking van Somita de in de afgelopen jaren opgestarte projecten tot een groot 

succes maken. 

Door de gerenoveerde scholen is het onderwijsniveau gestegen en gaan de kinderen met plezier naar 

school. Door het nieuwe watersysteem heeft iedereen in het dorp schoon drinkwater gekregen. De micro-

kredieten bank heeft al meer dan 200 leningen verstrekt. Tot op heden zijn alle leningen keurig 

terugbetaald, inclusief rente. Deze rente wordt gestort in een studiefonds, voor schoolgeld voor de 

kinderen die anders niet naar school kunnen. 

Samen met tal van andere kleinere projecten en de micro-kredieten bank hebben we de bevolking de 

mogelijkheden gegeven om zich zelf verder te ontwikkelen, waarbij het uitgangspunt zelfredzaamheid is. 

De wijze waarop dit opgepakt is, wordt in heel Gambia geroemd! 

Terwijl in Nederland de herfst kou weer in aan tocht is, zijn wij weer druk bezig met de voorbereiding voor 

het volgende project in Somita, Gambia. In april is de school gerenoveerd. Volgend voorjaar gaan we weer 

naar Somita voor het markthalproject, in combinatie met de grote tuin. 

Het dorp Somita heeft ongeveer 6.500 inwoners. Er is dringend behoefte aan een centrale marktplaats 

waar groente, fruit en andere levensmiddelen verkocht kunnen worden. Nu wordt het voedsel op 

willekeurige plaatsen onder slechte hygiënische omstandigheden verkocht, waardoor mensen regelmatig 

ziek worden. 

Deze markthal willen wij combineren met de nieuw aangelegde tuin welke 5 HA groot is. Deze tuin is een 

goed voorbeeld hoe grootschalig ontwikkelingshulp werkt. 

 In Gambia zijn 20 tuinen aan gelegd met geld van diverse ontwikkelingsinstanties. Mooie grote tuin, geheel 

omheind, met watersystemen en een groot gebouw met machines voor het verwerken van groente en 

fruit. De tuinen worden eind van dit jaar opgeleverd. Na de oplevering begint echter het probleem.  



De mensen moeten geleerd worden hoe ze de tuin kunnen bewerken, hoe er te zorgen voor er een grote 

variëteit aan groente en fruit. Het is van groot belang dat de mensen worden opgeleid en dat er goed 

management voor de tuin komt. Maar helaas is hier geen geld voor. Men vroeg onze hulp voor 

zonnepanelen en managementhulp.  

Het is van belang dat er initiatief wordt genomen om hier iets aan te doen. Indien dit niet gebeurd, dan is 

de tuin binnen korte tijd een fraai omheind oerwoud geworden, zonder enige functie en zijn de mensen 

weer een illusie armer. 

Wij zijn inmiddels in overleg met een andere organisatie om samen te participeren in deze tuin, met als 

prioriteit het management, de energie voorziening en de combinatie met de markthal. Wij hopen dat deze 

combinatie een pilotproject kan worden voor de andere tuinen, met alle positieve uitstraling van dien. 

Veel sponsoren zijn nieuwsgierig naar Somita en hun bevolking. In het voorjaar, april 2014, organiseren we 

een meewerkbezoek voor sponsoren. Steeds vaker horen we van sponsoren dat ze graag een bezoek willen 

brengen aan Somita om kennis te maken met de mensen, maar ook om mee te werken. Om het voor 

Somita beheersbaar te houden willen we met een beperkt aantal mensen gaan, gedurende 1 week. 

Belangstellenden kunnen zich bij ons aanmelden, liefst voor 15 november a.s. Op de invulling van de reis, 

de kosten en alle bijbehorende zaken komen wij nog uitgebreid terug. 

In onze volgende nieuwsbrief zullen wij verder ingaan op deze reis en de voortgang van dit project. 

Wij danken alle gulle gevers voor hun bijdrage en hopen ook voor dit markthal/tuinproject weer een 

beroep op u te mogen doen. Zonder uw steun kunnen wij niet verder. 

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 Awa en Liza en 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  
    

 

Mama heeft nu hulp van Mariama en Kaddy 

http://www.dawdasg.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


