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Na ons vorige bezoek aan ons dorp Somita, november 2009, kwamen we snel tot de conclusie dat 

het plan voor het realiseren van de dorpswaterleiding erg veel voorbereiding vereiste. 

Begin jaren 90 is met behulp van de EU een solarwatersysteem aangelegd, dit is een watertoren met 

tank, complet met een door zonnecollectoren aangedreven pomp. De tank is lek, en de waterpomp is 

defect en het solarsysteem levert te weinig stroom. Ook zijn er diverse collectoren defect. Dit 

watersysteem moet een aantal tappunten in het dorp van water voorzien, echter dit functioneert 

minimaal en geeft slechts maximaal 1 uur per dag water, maar ook vele dagen geen drup.  

De opzet van ons “Somita Water Plan”  was het repareren van de bestaande lekke watertank, de 

vervanging van de pomp en het repareren van het solarsysteem. 

Dit grote project vergt een groot financieel budget, en om de benodigde financiële middelen te 

verzamelen hebben we besloten om een subsidieaanvraag in te dienen bij de “Wilde Ganzen” en het 

NCDO. 

Onze opzet was om vanuit Nederland de benodigde projectaanvragen voor de beide organisaties uit 

te werken. Al snel bleek echter dat we te weinig informatie en onderbouwing hadden voor ons 

project. We misten een gedetailleerde projectonderbouwing, concrete offertes, afspraken met lokale 

partners, contracten, tekeningen, locatieschetsen etc. 

We hadden echter onze Gambiaanse vrienden beloofd het waterproject in oktober 2010 op te 

starten, dus besloten we tot een snelle trip naar Gambia. Rene en Eric zijn eind maart, zoals iedere 

keer op eigen kosten, voor een week naar Gambia vertrokken om de nodige contacten te leggen en 

het project uit te werken. 

Tijdens dit bezoek aan ons dorp kregen we het verzoek om kritisch te kijken naar het optimaliseren 

van het watersysteem. Het dorp maakt een grote bevolkingsgroei door. Het is gelegen aan de grens 

met Senegal, en nog steeds trekken vluchteling de grens over om zich definitief in ons dorp te 

vestigen. Het dorp heeft inmiddels ca. 6.500 inwoners. Het VDC, Village Development Committee, 

heeft ons gevraagd om de mogelijk te bekijken het aantal tappunten uit te bereiden met 21 stuks, tot 

47 taps, zodat ook de buitengebieden water krijgen. Dit betekent wel dat er ca. 4.000 meter sleuf 

gegraven en gehakt moet worden voor de waterleiding, ca 1,10 meter diep. 

Toen we weer terugvlogen naar Nederland wisten we zeker dat we begonnen waren met een groot 

project, maar ook met het gevoel dat dit moet slagen. 

Het totale project budget is EUR 25.000,-, zowaar een fors bedrag, echter hiermee bereiken we dat 

6.500 inwoners dagelijks vers drinkwater hebben, voor omgerekend dus ca. EUR 3,85 per persoon. 

Inmiddels hebben we van Wilde Ganzen groen licht voor ons project, wat betekent dat Wilde Ganzen 

onze sponsorbijdragen subsidieert met 70%. Van het NCDO, Nationale Commissie voor 

Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, een initiatief van het ministerie voor 

ontwikkelingsamenwerking, hopen wij een bijdrage te krijgen van 90% van onze eigen 

sponsorbijdrage. Wij hopen op korte termijn uitsluitsel te krijgen van het NCDO. 
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Wilde Ganzen is een stichting welke werkt zonder overheidsbijdrage. Door vele particuliere donaties 

is Wilde Ganzen in de gelegenheid kleinschalige particuliere ontwikkelingsprojecten te ondersteunen. 

Wij verwijzen u graag naar de zeer informatieve nieuwsbrief van Wilde Ganzen, 

www.wildeganzen.nl. 

We zijn erg blij met de toegezegde ondersteuning van Wilde Ganzen. Op de website van Wilde 

Ganzen zal ons project ook met foto’s worden gepubliceerd. 

Doordat velen van onze gulle sponsoren gedurende de afgelopen jaren al een gulle donatie gedaan 

hebben, is er al een aardig startkapitaal opgebouwd, echter om het totale bedrag bij elkaar te krijgen 

moet er nog veel gebeuren. We hebben er echter veel vertrouwen in dat ons dit, samen met u, met 

Wilde Ganzen en het NCDO, gaat lukken. 

Mogen wij nogmaals om uw gulle bijdrage vragen voor ons Waterproject te Somita, Gambia. 

Uw bijdrage kunt u storten op de rekening van Wilde Ganzen, Giro 40.000, Wilde Ganzen te 

Hilversum. Vergeet u hier niet de vermelding bij te vermelden: “ Steun aan Gambia”, zodat uw 

donatie kan worden bijgeschreven op onze projectrekening. Ook kunt u uw bijdrage storten op onze 

eigen bankrekening, rekeningnummer 46.35.24.209, tnv. Stichting Steun Aan Gambia, met als 

omschrijving “Waterproject Somita”. Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. 

Wij zullen u periodiek informeren over de voortgang van onze inzameling, en natuurlijk ook over ons 

project. 

Met bijzonder veel dank, en een vriendelijke Gambiaanse groet, “asamaday”, 

 

Stichting Steun Aan Gambia 

Eric, Mariëtte en Noortje Corstjens, 0485 - 540740 

Rene en Priscilla van Steen 

Peter en Loes Janssen 

Ton en Marion Wijnen 
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