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Geef kinderen een toekomst in hun eigen vertrouwde land!  

Laat ze dáár gelukkig zijn! Het werkt echt! 

 

 

Ik wil deze nieuwsbrief beginnen met vriendelijke groeten uit Afrika en 

voor iedereen een heel prettige Kerst en een gelukkig 2016. December is 

een periode van bezinning. We kijken terug op het afgelopen jaar en 

blikken vooruit naar 2016. Ik hoop met deze nieuwsbrief hier iets aan bij 

te kunnen dragen. 
 
Onze reis naar Gambia duurt 7 uur, voor ons een lange zit in een 

vliegtuig. Een vluchteling doet soms maanden over de reis naar Europa, het 

beloofde land. Wat we gemeen hebben is dat we beiden de reis niet hoeven 

te maken maar toch gaan. 

 
Er is een groot verschil tussen vluchtelingen uit oorlogsgebieden en zij, 

die om economische redenen hun vertrouwde omgeving verlaten en hun leven 

op het spel zetten.  
De mensen uit oorlogsgebieden vluchten omdat er gevaar dreigt. De meesten 

willen uiteindelijk weer terug naar hun vaderland. Ze hebben vaak geld en 

zijn goed opgeleid. Andere vluchtelingen vertrekken om economische reden 

omdat er voor hen geen toekomst is in eigen land.  

 

 



 

 

Ze zijn vaak jong en komen zonder familie. Ze maken een gevaarlijke 

overtocht naar Europa waar ze niet welkom zijn. Na verloop van tijd worden 

ze uitgezet en teruggestuurd. 50% van hen verlaat echter het land niet en 

verdwijnt in de illegaliteit. Ze houden simpelweg op te bestaan. 

Onlangs hebben regeringsleiders in Malta zich weer over dit bijna onoplos-

bare probleem gebogen. Na lang vergaderen hebben ze de volgende oplossing 

geformuleerd: “hulp aan de Afrikaanse landen”. Ondanks het feit dat ieder-

een weet dat dit niet de oplossing is maar het probleem alleen maar groter 

maakt wordt het plan nu toch verder uitgewerkt. 

Ik citeer een bericht van Oxfam Novib: ”Maar wat is eigenlijk de ‘deal’ 

voor Afrika? Welbeschouwd krijgen de Afrikanen in Malta een sigaar uit ei-

gen doos, die ze vervolgens niet eens zelf mogen oproken. Het fonds wordt 

gevuld met geld dat al bestemd was voor ontwikkelingssamenwerking; er ko-

men geen extra middelen, maar wel extra voorwaarden voor de Afrikaanse 

landen. En de samenwerking tussen Europa en Afrika krijgt een ander doel: 

het beheersen en verminderen van migratiestromen. Afrika moet Europa te 

hulp schieten bij het oplossen van haar migratiecrisis’. Dat is wrang. 

Afrika, dat ondanks grote vooruitgang in verschillende landen, nog steeds 

worstelt met bloedige conflicten, voedselcrises, armoede en de desastreuze 

gevolgen van de klimaatcrisis, moet het rijke en welvarende Europa gaan 

beschermen tegen de komst van mensen die de ellende in hun land willen 

ontvluchten. In ruil daarvoor krijgen de landen handelsvoordelen, financi-

ele steun en tegemoetkomingen rondom visa. Dat de landen die de vluchte-

lingen moeten binnenhouden en grenzen moeten bewaken het soms niet zo nauw 

nemen met de bescherming van mensenrechten is kennelijk ondergeschikt aan 

het Europees belang migratie tegen te houden. Om Fort Europa te behoeden 

voor vluchtelingen en migranten, moet Fort Afrika worden gebouwd”.             

( einde citaat )  

Iedereen weet uit ervaring dat slechts een klein deel van dit geld daar 

terecht komt waar het echt nodig is. Het overgrote deel gaat naar corrupte 

leiders, wordt gebruikt om grote organisaties draaiende te houden en 

verdwijnt in zakken van anderen. Wie ooit in Afrika is geweest weet 

hoeveel dure auto's er rondrijden van allerlei organisaties, hoe groot en 

lux de kantoren zijn, terwijl er geen geld is om lokale projecten uit te 

voeren. 

  

Gambia is een van de landen van waaruit economische vluchtelingen komen. 

Wekelijks maken voornamelijk jonge mannen de gevaarlijke tocht van Gambia 

door het oorlogsgebied in Mali naar Niger om vandaar de gevaarlijke 

doorsteek te maken door de Sahara naar Libië. Niet iedereen slaagt er in 

om Libië te bereiken. Bij aankomst in Libië geeft men zich over aan de 

niets ontziende mensensmokkelaars. Van de grens van de Sahara worden de 

mensen in containers als nutteloos handelswaar naar de Libische kust 

vervoerd. Deze tocht duurt vele dagen in de brandende zon en zonder eten 

of drinken. Velen overleven dit niet. Om de overtocht naar Europa te 

kunnen maken wordt er vanuit Libië een beroep gedaan op familie en 

vrienden in het verre Gambia. Als de familie geen geld betaalt worden de 

gelukszoekers aan hun lot overgelaten.  

 

 

 

 



 

 

 

De “gelukkigen” beginnen aan de gevaarlijke overtocht. We weten allemaal 

hoe dit verder gaat. TV en kranten laten de meest gruwelijke beelden zien. 

Hoe lossen we dit alsmaar groter wordende probleem op. De wereldleiders 

hebben de oplossing goed geformuleerd “biedt de mensen een toekomst in hun 

eigen land”. Alleen de hierbij bedachte uitvoering moet anders en beter. 

 

Uit eigen waarneming in Gambia en andere Afrikaanse landen hebben we 

gezien dat dure en groot opgezette projecten vaak mislukken. Hulp moet 

dichter bij de mensen gebracht worden. We moeten ook af van het idee dat 

we ontwikkeling moeten brengen. De mensen zijn prima in staat om zich zelf 

te ontwikkelen. We moeten dit alleen faciliteren. Het is van belang dat 

zij zelf eigenaar worden van hun oplossing en hun eigen toekomst. Alleen 

zo zijn ze in staat zelfredzaamheid te creëren en trots te zijn op wat ze 

bereiken. 

 

Wij willen jullie in deze nieuwsbrief meenemen naar ons dorp Somita om te 

laten zien hoe wij proberen samen met de lokale bevolking een oplossing te 

vinden. 

 

Somita heeft een kleine kliniek. Deze valt onder verantwoordelijkheid van 

het VDC, het Village Development Comité, een soort gemeenteraad. De 

salarissen en de medicijnen worden betaald door een Afrikaanse 

organisatie, DingDingBantaba, DDB, welke hiervoor geld krijgt van Child 

Fund, een Amerikaanse stichting gebaseerd op hetzelfde principe als het 

voormalige Foster Parents. Helaas heeft DDB besloten om eind december 2015 

te stoppen met betaling van de salarissen en de medicijnen. In totaal gaan 

in de wijde omgeving van Somita 4 klinieken en 6 scholen terug naar de 

diverse VDC's. De reden is simpel: er is onvoldoende geld. 

Toch gaat Child Fund op korte termijn voor al haar medewerkers nieuwe 

motoren aanschaffen. Op het terrein van de organisatie staan nieuwe 

4wheels-drive auto's. Het kantoor van de organisatie is een groot pand 

waar de airco’s overuren maken en vele heren in fraaie kostuums rond 

lopen, om hun pols blinkende horloges.( de bekende strijkstok )  

 

De dorpen krijgen geen hulp om het probleem van de overdracht van de 

klinieken op te lossen. Het enige wat ze te horen krijgen is dat ze op 

zoek moeten naar nieuwe sponsoren. Dit laatste is echter de kern van heel 

veel problemen: “de alsmaar aanhoudende zoektocht naar sponsoren”. Het 

werven van sponsoren om projecten draaiende te houden biedt geen 

definitieve oplossing van het probleem. Dit geldt ook voor de voorgestelde 

bijdrage van de Westerse landen. De mensen worden lui en blijven wachten 

op wat de ander voor hen doet met het idee dat men hen toch niet in de 

steek laat met alle gevolgen van dien. Als de sponsor zich om wat voor een 

reden dan ook terugtrekt is het vaak het einde van het project en het 

begin van grote problemen!! 

 

Onze aanpak is anders. Onze projecten zijn gebaseerd op de ECO gedachte, 

Empowerment, wat is er nodig, Capacity Building, wat kan men er van leren 

en Ownership, men wordt zelf eigenaar van het project. Ook zijn veel 

projecten inkomen genererende projecten. Een voorbeeld is de markthal. Er 

wordt huur betaald voor de winkels en de marktplaatsen.  

 

 

 

 



 

 

 

Na aftrek van kosten en salaris voor de beheerder blijft er voldoende geld 

over om een groot deel van de salarissen van de kliniek te kunnen betalen. 

Dit bevordert de zelfredzaamheid, de duurzaamheid van de projecten en 

maakt de bevolking trots, omdat ze kunnen laten zien waartoe ze in staat 

zijn. Met de inkomsten van een aantal projecten is men in staat om de 

kliniek in Somita zelf draaiende te houden. 

 

Wij vinden het belangrijk om projecten aan elkaar te koppelen. Zo wordt 

het een lange ketting welke niet onderbroken mag en kan worden. 

 

Nog een voorbeeld: Voor de kliniek is een goede administratie onmisbaar. 

De huidige administratie is onvoldoende en dient nodig te worden herzien. 

Hiervoor kan een manager of een administrateur worden aangesteld. Voor de 

Somita kliniek hebben we de samenwerking met de school gezocht. De 

leerlingen van de "Secundair School", de High School, leeftijd tot 22 

jaar, krijgen les in management en boekhouding. De administratie van de 

kliniek gaat een onderdeel vormen van het lespakket. Een leraar krijgt de 

verantwoordelijkheid voor deze administratie en 2 leerlingen gaan als 

stage samen met de leraar dit verder invullen. De school krijgt hiervoor 

een kleine vergoeding en de leerlingen kunnen praktijkervaring opdoen. 

Een zelfde project wordt opgestart voor de leerlingen die het vak 

Biologie/scheikunde volgen. Het beheer van de medicijnen is slecht. Een 

aantal leerlingen gaan een systeem opzetten, samen met een leraar. Op deze 

manier worden er kosten bespaard, krijgen leerlingen praktijkles en kan de 

kliniek een nieuwe start maken. De leerlingen kunnen niet wachten om te 

beginnen. Geweldig te zien hoe enthousiast dit alles ontvangen is. 

 

Wij zijn er van overtuigd dat de kliniek zonder sponsoring levensvatbaar 

is en dat medische zorg voor een lange periode gewaarborgd is. 

 

Dit laatste draagt  bij aan de ontwikkeling van de kinderen. Iedereen weet 

hoe belangrijk goede gezondheid en een goede opleiding is voor de toekomst 

van het kind. 

 

Dankzij een gulle sponsor is het mogelijk om de huidige school, 900 

leerlingen, verder uit te breiden, waardoor de kinderen niet meer onder 

een grote boom of in benauwde lokalen les moeten volgen. De uitbreiding 

bestaat uit diverse gebouwen met klaslokalen, verblijfsruimtes, slaap- en 

woonkamers voor de leraren, een bibliotheek en een computerlokaal. Ook 

wordt de schooltuin ommuurd. De mensen van Somita en wij zijn erg blij en 

trots dat onze sponsor deze uitbreiding mogelijk maakt. De overheid heeft 

toegezegd de school verder te faciliteren met goed en gekwalificeerd 

onderwijspersoneel, omdat men gezien heeft, dat alle ontwikkelingen in het 

dorp breed gedragen worden. 

 

Als tegenprestatie zijn we samen met de principal van de school, Mr. Koyo 

Kandeh, op zoek gegaan naar projecten voor extra inkomsten. Dit om de 

school extra mogelijkheden te geven en tevens een financiële bijdrage te 

kunnen leveren aan het in stand houden van de kliniek. Dit onderstreept 

onze ECO gedachte, niet alleen dankbaar zijn, maar ook zelf voor de 

verdere ontwikkeling zorgen en initiatief tonen. 

  

 

 

 



 

 

Ik wil graag twee van deze projecten kort beschrijven: 

 

Project kopie/print shop: Er wordt jaarlijks een fors bedrag aan print- en 

kopieer kosten uitgegeven. Om te kunnen printen moet een lange reis met de 

bushtaxi naar de kust worden gemaakt. Dit kost tijd en geld. Helaas moet 

men vaak voor onverrichte zaken terug naar Somita, omdat de stroom is 

uitgevallen of de apparatuur kapot is. Dit geldt ook voor andere scholen 

in de wijde omgeving van Somita. Een centrale printshop in de school in 

Somita is voor velen DE oplossing. Zo kan men op kosten besparen en extra 

inkomen genereren door ook het printwerk van de andere scholen te doen.  

Hierdoor krijgt onze school extra mogelijkheden om lesmaterialen aan te 

kopen en kinderen, waarvan de ouders het boekengeld niet kunnen betalen, 

te helpen. We onderzoeken nog of de aanschaf van deze printers op basis 

van een micro krediet kan worden gefinancierd. 

 

Fietsproject: Via sponsoring krijgt de school binnenkort de beschikking 

over 100 goede fietsen. Deze fietsen zijn bestemd voor de leerlingen van 

de High School, die 10 kilometer of meer moeten reizen om op school te 

komen. Niet alle dorpen hebben een High School. De meeste kinderen komen 

te voet. Reizen per bushtaxi is ook mogelijk, maar kost 10 Dalashi per 

enkele rit, 10 eurocent! In Gambia is dat te veel om elke dag te kunnen 

betalen. 

Voor 100 Dalashi, 2 euro, per semester, kunnen de kinderen een fiets 

lenen. Het bedrag is inclusief reparatiekosten ( grote reparaties door 

onzorgvuldig gebruik moet zelf worden betaald ). Er wordt iemand opgeleid 

om de fietsen te repareren. Hij zal zijn kennis als praktijkles doorgeven 

aan enkele leerlingen. Na ieder semester wordt een deel van de opbrengst 

van het fietsproject voor andere doelen besteed, o.a. de kliniek en eten 

voor minderbedeelde schoolkinderen. 

Om de veiligheid te kunnen waarborgen hebben we goed overleg gehad met het 

nieuwe hoofd van de politie in Somita. Alle veiligheids-issues zijn 

besproken en de politie komt maandelijks alle fietsen controleren op licht 

en remmen. Deze controles zijn voor Gambia ongekend. De politiepost in 

Somita kan zich zo goed profileren. Wij zijn ervan overtuigd dat ze deze 

controles strikt gaan uitvoeren. Dit is uniek voor Gambia. Het is er vroeg 

donker: auto’s, brommers en fietsers hebben meestal geen verlichting.   

 

Andere projecten zijn, een internetcafé, een kleine kippenfarm, etc. Alle 

projecten worden onderdeel van de praktijklessen. Op de Highschool kan men 

een vak leren, een theoretische leergang met economie en management volgen 

of zich voorbereiden voor de universiteit. 

 

Dankzij onze geweldige sponsor kunnen de kinderen vanaf maart 2016 

eindelijk les krijgen in fatsoenlijke lokalen, is er een bibliotheek, een  

computerlokaal met computers en is de schooltuin omheint zodat de door de 

kinderen verbouwde groenten en fruit verkocht kunnen worden en niet wordt 

opgegeten door het vee. Geweldig dat de school laat zien dat ze dit waard 

zijn en kinderen en leraren een volgende stap kunnen en willen zetten. 

Alleen een schoolgebouw is niet voldoende, wel een perfecte basis, maar de 

toekomst is aan de kinderen zelf. 

 

We hopen dat dit bijdraagt aan de oplossing van het vluchtelingenprobleem.  

 

 

 

 



 

 

 

Ik kan nog veel bladzijden vol schrijven voor dit heel bijzondere bezoek. 

Bij de eerste steenlegging voor de school waren veel hoogwaardigheids-

bekleders aanwezig. Iedereen is nieuwsgierig naar hoe het kan dat een dorp 

in de binnenlanden van Gambia deze ontwikkeling doormaakt. We zijn ook bij 

hen uitgenodigd, ze willen met ons samenwerken.  

Zelfs onze aannemer Omar geniet inmiddels alom bekendheid. Hij levert  

kwaliteit tegen een lage kostprijs. Met zijn enthousiaste lokale bouwploeg 

kan hij op korte termijn heel veel goed werk verzetten. Met relatief 

weinig geld worden er grote projecten gerealiseerd. 

 

Onze volgende reis staat gepland eind maart 2016. Naar verwachting zal de 

school dan geopend worden. Dit wordt een geweldig feest. Wij proberen er 

natuurlijk bij aanwezig te zijn. Wie belangstelling heeft om mee te gaan, 

kan contact opnemen. Kom eens op bezoek bij onze micro kredietenbank en de 

kleurrijke markthal en bekijk het watersysteem. Zie hoe de machines voor 

het verwerken van de rijst en de couscous het leven van de vrouwen 

verlichten. Ervaar hoe het leven in de binnenlanden van Gambia is. 

 

Wij willen graag jullie vertellen over alle ontwikkelingen. Wie interesse 

heeft in een presentatie kan contact met ons opnemen, wij komen graag.  

 

Enkele wetenswaardigheden: 

– Wie kent niet de beelden uit Azië en Afrika, overal ligt plastic. Wisten 

jullie dat er sinds begin van dit jaar in Gambia geen plastic zakken en 

verpakkingsmateriaal meer mag worden gebruikt. Iedereen houdt zich er aan! 

Het is hierdoor een stuk schoner geworden! 

– 2 keer per maand op zaterdagochtend is het cleaning-day. Iedereen moet 

dan verplicht zijn omgeving schoonmaken. Het is dan van 09.00 tot 13.00 

strikt verboden om een gemotoriseerd voertuig te gebruiken. 

 

Wij danken alle gulle gevers voor hun bijdragen en hopen ook in de 

toekomst weer een beroep op jullie te mogen doen. We doen het niet voor 

ons zelf maar voor de kinderen van Somita en hun toekomst. 

Jullie bijdragen zijn van harte welkom, rekening NL53ABNA0561525234, 

t.n.v. Dawda Stichting Gambia. Onze stichting heeft de ANBI status, 

waardoor giften binnen de fiscale spelregels aftrekbaar zijn. Met de 

toezegging van een periodieke gift helpen jullie ons om het project Somita 

draaiende te houden. Indien jullie een periodieke gift willen doen, kunnen 

wij jullie helpen met het opstellen van een overeenkomst, waardoor er 

extra fiscale voordelen mogelijk zijn. Neem gerust contact met ons op.  

 

Jullie kunnen ook ons steunen door gebruikte kleding, schoenen en andere 

textiel bij ons af te geven, Langeweg 34, 6591 XX  Gennep of bel ons even. 

 

Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar onze website: 

www.facebook.com/Dawda Stichting Gambia en www.dawdasg.nl. 

 

Namens de bevolking van Somita bedankt, Dawda Stichting Gambia,  

 

0485 – 540740 / 0637470520 e_corstjens@hotmail.com 

  

Eric en Mariëtte Corstjens,  

René van Steen, Peter Janssen 

http://www.dawdasg.nl/
mailto:e_corstjens@hotmail.com

