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Eind oktober zijn we teruggekomen uit Gambia en kunnen u trots melden dat ons waterproject 

geslaagd is. De 6.500 inwoners van ons dorp Somita hebben mede dankzij uw steun toegang 

gekregen tot schoon drinkwater. De reparatie van de watertank, 100.000 liter, de installatie van de 

nieuwe waterpomp, de renovatie van het solarsysteem is succesvol voltooid. De bewoners van ons 

dorp hebben hard gewerkt om op tijd 4.000 meter graafwerkzaamheden te realiseren waarin de 

waterleiding gelegd is. Onze Gambiaanse partner, GamSolar, heeft het installatiewerk keurig 

afgeleverd. Het dorp heeft nu de beschikking over 48 tappunten voorzien van een suckaway, 

waardoor erg geen restwater bij de tappunten kan blijven staan. Dit ter voorkoming van allerlei 

ziektes, zoals malaria.    Per 125 inwoners is er nu een tappunt. 

Voor de bewaking van het solarsysteem hebben we een “watchmanhuis” laten bouwen, waar             

’s nachts een van de inwoners van ons dorp de wacht houdt ter voorkoming van het stelen van het 

populaire solarsysteem. 
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De open waterputten zijn niet meer nodig en de door ons in 2008 en 2009 geïnstalleerde 

handpompen, kunnen worden gespaard als noodvoorziening. 

Ter waarborging van het onderhoud van het systeem hebben we op onze kosten een 4 jarig 

onderhoudscontract met de installateur afgesloten. Voor het vervolg onderhoud en eventuele 

reparatiekosten moeten de bewoners per jaar een geringe bijdrage gaan betalen. 

Onze school hebben we kunnen voorzien van schoolboeken. Deze aankoop is nog niet voldoende 

voor 250 kinderen, maar ook hier is nu een eerste aanzet gemaakt. 

Enkelen sponsoren hebben ons een donatie gegeven om het mogelijk te maken voor enkele kinderen 

om naar school te gaan.  Dit is met veel enthousiasme ontvangen. Een bijkomend voordeel is dat 

hierdoor de school weer extra inkomsten krijgt, waardoor er meer leraren betaald kunnen worden. 

Tevens hebben we een extra donatie gedaan in het lerarenfonds voor een extra leraar Engels. 

De dochter van onze helaas overleden contactpersoon, Dawda, studeert op onze kosten aan de High 

School en zal volgend jaar naar de universiteit gaan. 

Ons verblijf van 14 dagen was heftig, we hebben weer erg veel kunnen realiseren. Door ons werk 

verbeteren de leefomstandigheden van onze mensen in Somita maar het blijft behelpen. Ook deze 

keer hebben we weer gemerkt dat leven, ziekte en dood dicht bij elkaar liggen. Door de slechte 

levensomstandigheden moesten helaas ook 2 personen van onze groep vroegtijdig terug naar de 

kust.  Warmte, slechte hygiëne en voedsel waren hier de oorzaak van. 

De ontvangst bij aankomst in ons dorp was overweldigend, de hele bevolking was uitgelopen om ons 

met muziek te verwelkomen. Uit dankbaarheid hebben we vele avonden mogen genieten van 

Afrikaans gezang en dans. 

De oplevering van ons project was een grandioze happening. De Gambiaanse TV en Radio waren 

aanwezig en hebben de hele dag opnames gemaakt. De schrijvende pers was vertegenwoordigd met 

4 kranten. De openingsceremonie ging gepaard met vele toespraken, van alle belangrijke mensen uit 

het dorp, maar ook door afgevaardigden van de regering, door de gebiedsconsul etc.  Voor 

Nederland werd het woord gedaan door de Nederlandse Honorair Consul in Gambia, mevrouw 

Soppe. Samen met mevrouw Soppe hebben we de officiële opening gedaan van het project,  

vergezeld van alle inwoners met zang, dans en muziek. Hierna hebben we een korte wandeling 

gemaakt langs enkele tappunten, waarbij we menig traantje hebben gelaten. 

Namens onze Gambiaanse vrienden willen wij iedereen danken voor de gulle donaties, in geld en/of 

gebruikte kleding. Ook gaat onze bijzondere dank uit naar Wilde Ganzen met een donatie EUR  

6.500,- en het NCDO met een donatie van    EUR 8.850,-. 

Voor 2011 hebben we weer diverse projecten aangereikt gekregen, zoals een tuinproject, wat door 

het watersysteem uitvoerbaar is, aangevuld met een pers om olie uit pinda’s te persen en een 

machinale citruspers. Andere mogelijke projecten zijn, afvalinzameling, goed ziekenvervoer etc. 

Tevens is er behoefte aan financieringen op basis van Micro kredieten. Op korte termijn beginnen we 

met het uitwerken van ons vervolgproject. 
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Graag rekenen wij ook voor 2011 op uw gulle en spontane bijdragen. 

Onze Stichting Steun Aan Gambia is een fiscaal goedgekeurde stichting, waardoor uw giften en 

donaties binnen de fiscale regels aftrekbaar zijn. Ons rekeningnummer is 46.35.24.209, tnv. Stichting 

Steun Aan Gambia 

Naast uw giften kunt u ons ook steunen door gedragen kleding, schoenen en ander textiel bij ons af 

te geven. Natuurlijk willen we het ook bij u ophalen. Wij krijgen EUR 0,25 per kilo.                                                                                                                                                      

Namens de bevolking van Somita, bedankt en bijzonder prettige kerstdagen en een goed en gelukkig 

2011.  
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