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Medio oktober vetrekken we, Eric, Mariëtte en René, weer voor onze 8e reis naar onze 
mensen in Gambia, Somita. 

Het doel van ons bezoek is het verder opstarten van de 5 HA grote tuin, het verder 

uitbouwen en controleren van onze micro kredieten bank, SVCU. Ook gaan we de lokale 

bevolking helpen met het opzetten van een administratie voor het beheer van het 

watersysteem. Een ander doel is het samen met het VDC, “dorpsraad”, een financiële 

dorpsadministratie opzetten. 



We zijn nieuwsgierig naar de studievoortgang van de door ons gesponsorde studenten aan 

de High School. Een goed resultaat staat garant voor het continueren van onze bijdrage.  

Een ander project, aangedragen door de lokale bevolking, is een gemeenschapshuis, echter 

hiervoor willen wij eerst de verdere plannen uitwerken, omdat we er zeker van willen zijn 

dat dit gebouw ook gebruikt gaat worden.  

Op ons verlanglijst staat ook het ecotoerisme. Velen van ons sponsoren zijn nieuwsgierig 

naar ons dorp en hebben aangegeven samen met ons een bezoek te willen brengen aan 

Somita. Ook de bevolking van Somita heeft aangegeven dit bezoek bijzonder op prijs te 

stellen. Tijdens ons bezoek willen we dit verder uitwerken. 

De afgelopen maanden hebben we regelmatig contact gehad met Omar, de “manager” van 

onze bank, The Somita Village Credit Union. Er zijn op dit moment 50 bedrijfjes actief bezig 

met onze kredieten. Volgens de laatste berichten verloopt de terugbetaling probleemloos, 

waar we erg trots op zijn. Ook de rentebetaling verloopt geheel naar wens. Wel zijn we 

nieuwsgierig hoe men alles administratief heeft bijgehouden.  

De rentebetaling van de leningen moeten worden gestort in een nog op te richten 

studiefonds voor de lokale jeugd, waarmee we de bevolking zelf de studiekosten laten 

betalen om enkele kinderen een vervolgstudie te laten volgen aan de kust. De studie moet 

uiteindelijk meerwaarde hebben voor ons dorp, zoals loodgieter, landbouwkundige etc. 

We hebben ook een donatie ontvangen voor de opleiding van een verpleegkundige. Samen 

met het VDC moeten we hier verder invulling aangeven.  

Onze doelstelling is dat alle bijdragen voor studie uiteindelijk ten goede moet komen aan de 

lokale bevolking. 

In Gambia is het nu nog regenseizoen. Er is dit jaar extreem veel regen gevallen. Hierdoor is 

het niet mogelijk geweest om de grote tuin onkruid vrij te maken. Waarschijnlijk betekent dit 

dat we de tuin met groot materieel “schoon” moeten maken. Hiervoor moeten we tractoren 

huren aan de kust, ca. 100 km naar het westen. Afrikaans onkruid is niet te vergelijken met 

ons onkruid. In Afrika groeit alles in het regenseizoen razend snel, struiken en bomen 

hebben erg diep wortels, omdat in het droge seizoen het kostbare water diep uit de aarde 

gehaald moet worden. We hopen dat tijdens ons bezoek de tuin met zwaar materieel te 

bereiken is! 

Het natte weer levert ook een ander probleem op. Door het bewolkte weer schijnt de zon 

nauwelijks, het is overigens wel erg warm. De dorpswaterleiding, door ons geschonken in 

2010, draait op 20 jaar oude zonnecollectoren. Deze collectoren leveren in het droge seizoen 

voldoende energie op om het dorp van water te voorzien, dagelijks voldoende voor de helft 

van het dorp, maar in het natte seizoen is de capaciteit onvoldoende. Om dit probleem op te 

lossen hebben we 2 mogelijkheden. De eerste optie is om het watersysteem van ons dorp 



aan te sluiten op de royaal bemeten watervoorziening van de 5 HA tuin. De afstand van de 

tuin naar het dorp is echter vrij groot. Een andere optie is om de oude collectoren te 

vervangen door 32 nieuwe collectoren. We zijn op dit moment drukdoende om deze optie 

verder uit te werken. Aan beide opties hangt een prijskaartje. 

We realiseren ons dat het weer hard werken wordt gedurende ons korte verblijf in Gambia, 

maar dat hebben we er graag voor over. 

Zoals al onze bezoeken zal ook dit weer een bezoek worden met vele verrassingen en zal ons 

improvisatievermogen weer volop aangesproken worden. Maar samen met de lokale 

bevolking maken we er weer iets moois van. Onze doelstelling is zoals bekend het 

bevorderen van de levensomstandigheden van de kinderen en vrouwen. We zijn op de 

goede weg. Door onze controle op de al uitgevoerde projecten blijft de bevolking alert en 

durft men elkaar aan te spreken om de voortgang te waarborgen. 

Wij bedanken nogmaals al onze sponsoren, uw steun is en blijft zeer gewenst. Zoals ieder 

jaar realiseren we ons dat de projecten veel geld kosten. We mogen ons gelukkig prijzen dat 

vele gulle sponsoren ons project ondersteunen.  

Uw bijdragen zijn van harte welkom op onze rekening 56.15.25.234 tnv. 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 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 

Andrea Kruitwagen 
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