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Samen proberen de wereld een beetje beter te maken. 
 

 

Soms lijkt het alsof onze wereld op drift is geslagen. 

Oorlogen, honger en armoede zorgen er voor dat veel mensen 

huis en haard verlaten, op zoek naar een betere toekomst en 

naar een veilig leven. Dit doen ze om hun uitzichtloosheid te 

ontlopen. Vreemd genoeg geldt dit niet alleen voor de mensen 

uit Afrika en Azië. Er wordt op dit moment volop nagedacht om 

mensen op Mars te krijgen. Is dit uit nieuwsgierigheid, is dit 

het streven naar macht of doen we dit omdat we verwachten dat 

we over heel veel jaren een alternatief nodig hebben voor onze 

wereld.  

Wij hebben de tijd, een vluchteling niet. Ze verlaten huis en 

haard, zoeken alleen hun weg. 

 



 

We kennen allemaal de beelden van de vluchtelingenkampen in 

Calais. Ze zijn inmiddels ontruimd. De meestal Afrikaanse 

vluchtelingen, waarvan velen gevlucht zijn om economische 

redenen, worden overgebracht naar andere locaties in 

Frankrijk. Ze zijn naar Calais gekomen om de overtocht te 

maken naar Engeland. Ik ben benieuwd hoe snel ze weer terug 

zijn om alsnog de overtocht te wagen. Wanhoop drijft mensen 

tot extremen.  

 

Probeer eens te bedenken wat deze mensen allemaal al hebben 

meegemaakt. Van een barre tocht door Afrika, verblijf in het 

absurde Libië, de gevaarlijke overtocht naar Italië, het 

wachten om geregistreerd te worden, lopend naar Frankrijk en 

daarna het eindeloos wachten op een kans om naar Engeland te 

gaan, waarvan bijna iedereen weet dat deze niet gaat komen. 

Hoe uitzichtloos kan het leven zijn. 

 

Begin november gaan we weer naar Gambia, Somita, met een volle 

agenda. We zijn heel blij dat Ton Luckers en zijn vrouw Mieke 

met ons meegaan. Ton heeft jaren lang als internist gewerkt in 

het Maasziekenhuis in Boxmeer, Beugen. Hij is onlangs met zijn 

welverdiende pensioen gegaan en hij heeft aangegeven om zich 

te willen inzetten voor ons dorp Somita. Een deel van deze 

trip zal in het teken staan om Ton te laten kennismaken met de 

medische wereld in Somita en omgeving.  

 

We zijn ook heel benieuwd naar de lopende projecten. Hoe gaat 

het met het volwassen onderwijs, wordt de bibliotheek en het 

computerlokaal volop gebruikt. Natuurlijk krijgen de andere 

projecten ook weer bezoek van ons. 

 

Een van de op te starten projecten is het Poultry project, 

kippenfarm. Voeding is schaars en eenzijdig. Dit is een van de 

redenen om een kleinschalig netwerk van Poultry’s te starten. 

De opzet is om de komende 3 jaar 6 Poultry’s op te zetten. We 

beginnen met de school Poultry. Het onderwijs is op niveau 

gebracht, veel kinderen gaan langer naar school. Het hoge 

opleidingsniveau geeft helaas weinig uitzicht op een baan, 

waardoor ze naar de grote stad gaan, waar bijna geen werk te 

vinden is. Velen besluiten hierna de stap te maken naar het 

“rijke” Europa, met alle gevolgen van dien. De school Poultry 

biedt de mogelijkheid om een vak te leren voor een eigen 

toekomst. Ook levert het meer uitgebalanceerde voeding op voor 

de schoollunch en kan het vlees en eieren verkocht worden voor 

extra inkomen. De kippenmest gaat naar de schooltuin. Het 

project wordt in 2017 uitgebreid met een Poultry in het Skill 

Center (leercentrum voor vrouwen).  

 

 



 

Met de opgedane kennis kunnen in 2018 en 2019 bij de 4 

vrouwengroepen op coöperatieve basis Poultry’s worden gestart. 

De extra eieren en kippenvlees verstoren de markt niet, er is 

een groot tekort. Verkoop vindt plaats in onze markthal, waar 

mensen uit Somita en omgeving hun producten kopen en verkopen. 

We zijn nog in onderhandeling voor sponsoring. Uitgangspunt is 

om de eerste 2 projecten geheel te sponsoren, de andere 

projecten deels, het andere deel wordt gefinancierd door de 

micro kredieten bank. De rente van de leningen naar 

onderwijsprojecten, zo is de cirkel rond. 

Een ander heel belangrijk project is het opzetten van een 

centraal boekhoudsysteem. Het is noodzakelijk dat er een 

centraal boekhoudbureau komt voor al onze projecten om het 

overzicht te bewaren en de voortgang van de projecten te 

kunnen waarborgen. Hiervoor worden 2 mensen, jong volwassenen, 

opgeleid. Het bureau moet zichzelf gaan bedruipen. Wij gaan 

geen salarissen betalen. Eigen ervaring leert ons dat een goed 

administratief systeem geld oplevert. Zo had onze markthal 

geen vaste manager voor het innen van de huur. Er is nu een 

manager, met als resultaat dat er na betaling van  zijn 

salaris meer overblijft. 

Om het onderwijs op een hoog niveau te houden moet er ook  

biologie, natuurkunde en scheikunde gegeven worden. We kunnen 

beginnen met het aanschaffen van de benodigde ( erg dure ) 

materialen, maar het is van belang dat er goede leraren en 

lesmethodes zijn. Om dit te waarborgen hebben we een afspraak 

met de minister van Onderwijs, samen met onze Nederlandse 

consul, Henriette Sonko. We hopen dat Ton en Mieke Luckers hun 

steentje hier aan kunnen bijdragen, gezien hun medische 

achtergrond. 

We zijn nieuwsgierig naar de activiteiten van onze aannemer, 

Omar. Hij heeft meer dan 75 jongeren uit Somita aan het werk 

en voor de komende jaren is er meer dan voldoende werk. Door 

inzet van Omar en onze stichting hebben veel jongeren een 

toekomst gevonden in eigen omgeving. Omar’s grote probleem is 

het tekort aan goed bouwgereedschap. Het is bijna niet te koop 

in Gambia en vaak is de kwaliteit slecht. In samenwerking met 

Bouwcenter Centen in Wanroij en Bouwcenter Hoppe in Eersel 

starten we in november een actie samen 200 aannemers om 

gebruikte en licht beschadigde gereedschappen in te zamelen. 

In onze volgende nieuwsbrief doen we verslag van ons bezoek 

aan ons dorp Somita en onze vrienden daar. Net als bij ieder 

bezoek zijn we weer erg benieuwd hoe deze reis zal zijn. 

  



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 op 

rekening NL53ABNA0561525234, t.n.v. Dawda Stichting Gambia. 

Onze stichting heeft de ANBI status, waardoor giften binnen de 

fiscale spelregels aftrekbaar zijn. Jullie kunnen ons ook 

steunen door gebruikte kleding, schoenen en andere textiel bij 

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

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan onze nieuwe website: 

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