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Wat als ons wiegje in Afrika had gestaan? 

 

 

“Lamin, een broodmagere man uit Somita van 40 jaar, komt ons zijn 

administratie van de markthal laten zien. Lamin is verantwoordelijk voor 

het innen van de huur van de winkels en de markttafels. Zijn sombere 

gezicht heeft een droevige blik. Hij durft ons bijna niet aan te kijken. 

Na controle van zijn boekhouding geven we hem een compliment, alles ziet 

er goed uit. Zijn droeve ogen pakken ons. Langzaam krijgen we contact met 

hem en in gebroken Engels vertelt hij ons hoe moeilijk het voor hem is om 

rond te komen. Hij is de oudste zoon van het gezin en heeft naast de zorg 

voor zijn eigen gezin ook de zorg voor zijn zieke vader en diens broer. 

Zijn totale inkomen is met het salaris nog geen 30 euro per maand, te 

weinig om iedereen te kunnen voeden”. 

 

We zijn net vertrokken van Schiphol voor onze reis naar Gambia. We 

vliegen hoog boven de wolken. De avondzon laat zijn gouden stralen over 

het witte wolkendek schijnen. Hier boven ziet de wereld er voor iedereen 

hetzelfde uit. Maar wat speelt zich onder dit wolkendek af. Als je door 

dit wolkendek naar beneden gaat, waar kom je dan terecht, in het rijke 

westen of in de "derde" wereld? Zo gaat het ook als je geboren wordt. 

Waar komt je wiegje te staan? Waarom hebben wij het geluk dat we in ons 

welvarend land wonen en anderen in een wereld van armoede of oorlog?  



Hoe vaak zien we op de tv deze wereld van verschillen? Hoe te vaker we 

dit zien, hoe onverschilliger we worden.  

Dit geldt helaas ook voor de jeugd in Afrika. Ze zijn gewend aan 

bedelaars, die smekend hun hand op houden, aan oude vrouwen die 

kromgebogen karrevrachten brandhout op hun hoofd dragen, aan dagloners 

met hun ijdele hoop op betere tijden, aan kleine kinderen in aan flarden 

gescheurde lompen, die niet weten wat ze moeten doen om aan iets eetbaars 

te komen. En tussen al die ellende lopen goed geklede mensen. Anderen 

zitten in “dikke” auto's. Ook dit is de werkelijkheid in Afrika. Deze 

wereld van tegenstellingen maakt het leven voor de in groten getale 

opgroeiende Afrikaanse jeugd moeilijk. Welke keuze hebben zij. Wordt het 

de weg van hun ouders en zijn ze gedoemd om te berusten in armoede. 

Slagen ze er in om de stap voorwaarts te maken, wat maar een enkeling 

lukt, of zoeken ze hun heil door te vluchten naar een wereld waar volgens 

hen alles prefect is: het beloofde Europa. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de oplossing voor deze problemen gevonden 

moet worden in eigen land. Voor de oorlogslanden betekent dit vrede. Voor 

de " derde" wereldlanden betekent dit dat de jeugd een kans moet krijgen 

om een menswaardige toekomst op te bouwen in eigen land en regio *). We 

betitelen deze jeugd, welke leven zonder vooruitzichten, als zogenaamde 

gelukszoekers. Maar ze zijn niet op zoek naar een beter leven, maar naar 

leven en een toekomst. 

Hiervoor hebben ze hulp nodig. Het is jammer dat we dit wel roepen, maar 

niet uitvoeren, waardoor het probleem alsmaar groter wordt. Weten jullie 

dat in 2015 door Nederland 5 miljard euro werd uitgetrokken voor 

ontwikkelingshulp? Hiervan wordt 31% in Nederland uitgegeven om 

asielopvang te bekostigen. Vreemd, want vluchtelingenhulp is geen 

ontwikkelingswerk. Hiermee is overigens aangetoond dat er geen geld van 

de zorg of onderwijs aan asielopvang besteed word. ( bron: Oxfam Novib ). 

 

Onze trip naar Gambia was weer heel bijzonder. Met een volle agenda voor 

de komende weken landden we laat in de avond in Gambia. Als we uit het 

vliegtuig stappen worden al onze zintuigen weer geprikkeld. Afrika ruik 

je, hoor je, voel je en zie je. Alles is anders. We zijn blij dat deze 

keer Ton Luckers en zijn vrouw Mieke met ons meegaan.  

Het is altijd prettig om nieuwe gasten mee te nemen. De Afrikaanse wereld 

begint voor ons vertrouwd te worden. Door de ogen van onze gasten zien 

ook wij steeds nieuwe dingen. Wij wisten dat de medische zorg, ondanks de 

onuitputtelijke inzet van doctoren en verplegers, slecht is. Ton en Mieke 

hebben ons laten zien dat zelfs de meest elementaire zorg niet verleend 

kan worden. 

 

Verslag Ton: 

 

Mijn naam is Ton Lückers. Ik ben internist-intensivist, sinds 1 augustus 2016 met pensioen. In 
november ben ik samen met echtgenote Mieke, verpleegkundige, met Eric en Mariëtte Corstjens 
en René van Steen naar Somita in Gambia geweest. We wilden graag kennis maken met de 
projecten in Somita om te bekijken hoe we ons daarmee ook nuttig zouden kunnen maken in 
Gambia. 
Eric, Mariëtte en René hebben zich erg ingespannen om ons wegwijs te maken in alle projecten en 
we hebben vele bezoeken met hen afgelegd bij allerlei betrokkenen. Wat betreft de 
gezondheidszorg in Gambia hebben we een ziekenhuisje in Lamin bezocht, het Lamin Health 
Center, geleid door Annemieke, een Nederlandse verpleegkundige. Zij geeft leiding aan een 
behandelteam in dat ziekenhuisje geholpen door stagiaires uit Nederland (verpleegkundigen en 
coassistenten).  



Dat team wordt geholpen door Gambiaanse nurses. In het centrum werken 3 dokters, algemeen 
artsen. Schokkend om te zien met hoe weinig middelen en ondersteuning hier zorg wordt verleend. 
Het laboratorium is nauwelijks tot meer in staat dan het bepalen van een bloedbeeld en een 
malariatest, er zijn geen röntgenfaciliteiten en er moet heel veel zorg worden verleend. Er zijn 
weinig beschikbare medicijnen. Er bevallen vrouwen en er komen patiënten met verwondingen, 
infectieziekten, zoals longontstekingen, malaria en maagdarminfecties. Als het in Lamin allemaal 
niet meer lukt, is de kans groot dat de patiënt overlijdt want doorverwijzen naar een centrum met 
meer mogelijkheden kan nauwelijks. Operatieve ingrepen kunnen alleen onder plaatselijke 
verdoving en zijn dus heel beperkt mogelijk. Dit alles gebeurt met heel weinig financiële middelen. 
De patiënten die het centrum bezoeken betalen een heel erg laag bedrag, de rest moet uit 
sponsorgelden komen. De overheid draagt niet financieel bij. Computers zijn er niet. 
Later deze week bezoek we ook een groter ziekenhuis in Bwiam, dieper in Gambia gelegen. Hier 
een bevlogen Gambiaanse, zeer ontwikkelde en in Europa opgeleide (gezondheidsmanagement) 
directeur gesproken die ook zijn uiterste best doet met heel weinig financiële middelen de kliniek te 
runnen.  
Ook hier zijn maar 3 algemeen artsen, waarvan 2 uit Cuba en er is 1 gynaecoloog. 1 keer per week 
komt er een chirurg voor kleine chirurgische ingrepen. Heel weinig mogelijkheden voor 
anesthesie/pijnbestrijding er voor lab mogelijkheden en heel eenvoudige röntgenapparatuur. Ook 
hier onthutsend met hoe weinig middelen de zorg moet worden gedaan. De directeur droomde van 
een intensive care en vroeg om advies daaromtrent, maar duidelijk is dat dit een paar bruggen te 
ver is voor Gambia. Er is veel meer winst te halen met veel minder gebruik van financiële middelen 
door aan de basis de hygiëne te verbeteren en eerder te behandelen met antibiotica en infusen. 
 
In het dorp Somita is een health clinic. Daar zijn alleen nurses aanwezig, heel toegewijd, maar met 
heel weinig mogelijkheden. Zij doen bevallingen, behandelen wonden en infecties en verlenen 
andere eenvoudige zorg, maar lopen ook heel snel tegen de grens van hun mogelijkheden aan. 
Doorverwijzen is heel moeilijk. Geen goede mogelijkheid tot vervoer en in het centrum in Bwiam is 
ook maar heel weinig mogelijk. Dit kliniekje moet zichzelf vanaf 1 januari (financieel) redden, omdat 
de leiding en de organisatie tot nu toe bij de Gambiaanse stichting “ Ding Ding Bantaba” lag die 
geld kreeg vanuit de organisatie Child Fund. Deze organisatie gaat zich echter meer terugtrekken 
op haar kerntaak, het welzijn van kinderen en trekt zich helemaal terug uit de Health Clinic in 
Somita, evenals in enkele andere dorpen. Met de directie van deze Stichting ook een gesprek 
gevoerd. Zij zullen wel nog medicatie blijven leveren, maar garanderen geen constante toevloed 
daarvan. Dit betekent dat Somita haar Health Clinic helemaal zelf moet gaan organiseren en 
betalen, maar zo’n dorp heeft daar helemaal geen fondsen voor. De overheid participeert er niet in 
en de bijdrage die de patiënten leveren is niet toereikend. Daarom steeds maar weer in allerlei 
gesprekken aan de mensen Somita uitgelegd dat ze het zelf kunnen als ze maar geld uit andere 
projecten daarvoor verdienen en beschikbaar houden. 
 
Die ander projecten zijn de microkredietbank, de opbrengsten van de verhuur van marktkraampjes 
op de markt en de opbrengst van een couscous dorsmachine en een couscous maalmachine, Daar 
komt nu nog bij een persmachine voor pinda’s, zodat ze zelf olie uit hun eigen verbouwde 
aardnootjes kunnen persen en die olie niet duur hoeven te kopen in de stad, terwijl de verkoop van 
hun pinda’s daar niet veel oplevert. Die pindapersmachine is deze reis aan Somita aangeboden 
door de Stichting Dawda. Een klein deel krijgen ze als lening. Daarnaast is er nu ook een 
internetcafé geopend, ingericht met vele computers, gelegen bij de school waar ook leraren 
aanwezig zijn om computerles te geven aan volwassenen. De kinderen hebben dergelijke lessen al 
op de school. Voor het gebruik van internet moet worden betaald, geld dat moet worden gebruikt 
voor onderhoud, kosten en voor de health clinic. 
 
Tevens wordt er nu een kippenfarm opgericht. De school krijgt van de Stichting Dawda een verblijf 
voor 200 kippen en de benodigde kuikens en materialen en voeding om de kuikens op te voeden 
tot mestkippen of legkippen. Uit de verkoop van de eieren en de kippen kunnen dan weer nieuwe 
kuikens worden gekocht en nieuw voer en medicatie voor de kippen. Mogelijk kan er ook wat geld 
overblijven voor de clinic. Dit is een soort pilot project, als het lukt, zal een dergelijke kippenfarm 
later ook worden opgestart door vrouwengroepen in het dorp en daarna nog meer.  



Daarnaast veel bezig geweest met onderwijs. De scholen in Somita zijn al eerder ter hand 
genomen. Veel werk is gedaan aan de gebouwtjes en leraren zijn er ook. Onderwijs voor de 
kinderen is gratis, de leraren worden door de overheid betaald. Er zijn echter vrijwel geen 
leermiddelen. Door gebrek aan boeken en kopieerapparaten moeten de leerlingen in de les de 
inhoud van een enkel aanwezig boek vanaf het bord overschrijven in hun schrift. De leraar 
besteedt dus een groot deel van de tijd aan het met krijtjes op het bord overschrijven van de 
inhoud van een leerboek i.p.v. aan het uitleggen van de lesstof. Er wordt nu gewerkt aan het 
beschikbaar stellen van e-readers aan de leerlingen met de benodigde boeken erin opgeslagen, dit 
is een van de volgende projecten. 
Ook zijn we bezig geweest met het verder ontwikkelen van klaslokalen geschikt voor het geven van 
praktikumonderwijs in natuurkunde, scheikunde en biologie. Hiervoor bij het ministerie van 
onderwijs geweest met de Nederlandse consul om te praten over dit soort voorzieningen en een al 
bestaand centrum voor praktikumlokalen bezocht. Tijdens deze reis dus door Eric, Mariëtte en 
René op een fantastische wijze rondgeleid langs de projecten die in Somita gaande zijn. Geleerd 
dat deze projecten allemaal met elkaar in verbinding staan en ten doel hebben Somita te helpen 
zichzelf te organiseren en hun onderwijs en gezondheidszorg veilig te stellen. Ook steeds 
benadrukt dat alle projecten er voor het hele dorp zijn en niet voor individuen en dat ze het steeds 
zelf moeten doen. Daarvoor moet ze ook tonen goede boekhouders te zijn, want het moet duidelijk 
zijn waar het geld verdiend wordt, waar het naar toe gaat en projecten moeten zichzelf steeds 
kunnen onderhouden. Veel werk moet er blijvend worden verzet in Somita, het is absoluut niet 
alleen maar een kwestie van geld sturen. Waar het kan zullen Mieke en ik onze bijdrage leveren. 
 

Ton heeft in zijn verslag onze projecten al genoemd, sommige moeten nog 

worden afgerond en andere worden opgestart. In de bijlage treffen jullie 

een overzicht aan van deze projecten.  

 

Moe en voldaan keren we na 2 weken terug naar het koude Nederland. De 

komende maanden zal er in Somita hard gewerkt worden aan de opgestarte 

projecten. Ook door ons is er nog veel werk te verrichten. 

 

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 

onszelf 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. 

Tijdens ons verblijf in Gambia heeft onze penningmeester Peter Janssen 

hard gewerkt aan onze nieuwe website. Nieuwsgierig, kijk dan snel naar 

www.dawdasg.nl. 

*) De nieuwe president van Gambia, Adama Barrow, heeft maatregelen aangekondigd 

om de economie te bevorderen, om zodoende de jeugd te weerhouden Gambia te 

verlaten. Afrika telt een dictatuur minder, een overwinning voor het volk! 

Namens de bevolking van Somita hartelijk bedankt, 

Dawda Stichting Gambia 

0485 – 540740 / 0637470520 / e_corstjens@hotmail.com 

Eric en Mariëtte Corstjens, René van Steen, Peter Janssen. 

 

 

http://www.dawdasg.nl/


Onze Projecten: 

Poultry: Voedselvoorziening is een groot probleem in Afrika. De alsmaar groeiende 

bevolking vergroot dit alleen maar. Samen met de school hebben we het Poultry project 

op gestart, een kippenfarm. Dit is een pilotproject, om ervaringen op te doen om 

meerdere Poultry’s in Somita te starten. De ren is klaar en 10 december worden 100 

mest- en 100 legkippen geleverd. 2 leraren en 2 vrouwen uit Somita hebben stage gelopen 

bij de farm welke de 1 week oude kuikens gaat leveren. Het project dient diverse 

doelen, voedselvoorziening, ei en vlees, mest voor de schooltuin, praktijkles voor de 

kinderen en het dorp. Na 6 maanden wordt het project geëvalueerd en zal het 2e Poultry 

project worden opgestart bij het Skill Center in Somita. Dit is een centrum waar de 

vrouwen van het dorp en de kinderen welke de school voortijdig hebben verlaten, de 

“drop outs” een vak kunnen leren. Gezien het enthousiasme van de leraren en de vrouwen 

verwachten wij dat in project een groot succes gaat worden. 

Oil Press Machine: Een belangrijk gewas is de pinda. Tijdens ons verblijf was het 

oogsttijd. Overal liggen stapels pinda’s te drogen. Een deel hiervan wordt gebruikt 

voor eigen consumptie, het ander deel om olie van te maken. Deze olie bevat belangrijke 

vitamine, onmisbaar in het schaarse menu van de Gambianen. Na het drogen worden de 

pinda’s vervoerd naar de kust en krijgt men een klein bedrag voor de pinda’s. Na het 

persen wordt de goede olie geëxporteerd. Men kan dan een inferieure olie terugkopen, 

waar fors voor moet worden betaald. Tijdens ons verblijf hebben wij een Oil Press 

machine aan geschaft. Het grootste deel hiervan is een gift van onze stichting, een 

gedeelte wordt gefinancierd op basis van een micro krediet. Dit laatste is belangrijk 

om het project ECO te maken, Empowerment, Capacitybuiling en Ownership. De machine 

zorgt er voor dat de pinda’s niet meer tegen een lage prijs verkocht hoeven te worden, 

maar direct kunnen worden omgezet naar de voedzame olie. Andere dorpen kunnen hun 

pinda’s tegen een geringe vergoeding laten persen. De machine levert extra inkomsten 

op, waarvan medicijnen gekocht kunnen worden voor de Somita clinic. 

Overdracht clinic aan Somita: 01 januari a.s. vindt de definitieve overdracht plaats 

van de clinic aan Somita, het enige dorp dat in staat is om de clinic te runnen en de 

(beperkte) medische voorziening te handhaven. Dit in tegenstelling tot tal van andere 

dorpen, waar alleen maar door middel van sponsor bijdrage, salarisbetalingen, een 

clinic kan worden open gehouden. We hebben al tal van voorbeelden gezien dat dit 

uiteindelijk veel problemen oplevert. 

Bookkeeping office: Er zijn veel projecten in Somita, welke allemaal aan elkaar 

gekoppeld zijn. De winst van het ene project gaat naar het andere. Een deel van de huur 

van de markthal gaat naar de clinic, voor salaris van de medische staf. Een deel van de 

opbrengst van de couscous-dorsmachine gaat naar het medicijnenfonds. Om overzicht te 

blijven houden over alle projecten hebben we een centrale boekhouding opgestart, het 

Bookkeeping office. Alle administraties van de projecten worden hier in onder gebracht, 

onder leiding van Seedy See, de development werker. Hij krijgt assistentie van 2 

jongeren uit Somita, welke hiervoor een opleiding gaan volgen. Zij gaan na het 

voltooien van hun opleiding alles overnemen. De opleiding wordt door ons gesponsord. 

Het is ook de bedoeling om de administratie van het VDC, Village Development Comité, 

het bestuurlijke “orgaan” van Somita, hier in onder te brengen. Het ministerie van 

Local Government and Lands heeft ook belangstelling voor dit project! 

Volwassenonderwijs: Tijdens ons vorige bezoek zijn de 2 klassen, 50 vrouwen, gestart 

met volwassen onderwijs. De helft van deze vrouwen is nooit naar school geweest, de 

andere helft heeft de school al op jonge leeftijd verlaten. Tijdens ons verblijf hebben 

de vrouwen laten zien dat ze leergierig zijn en heel veel geleerd hebben. Door middel 

van een toneelstuk hebben ze ons laten zien dat ze grote vorderingen hebben gemaakt, ze 

kunnen nu lezen en schrijven. Ze kunnen nu hun kinderen helpen met huiswerk. De 

bedoeling is om begin volgend jaar te starten met de 2e groep volwassen, waarbij de 

mannen aan de beurt zijn. 

Computeronderwijs: De in april geleverde computers worden volop gebruikt. 

Computeronderwijs is nu een deel van het lesrooster van groep 9 t/m 12. Een 

enthousiaste leraar leert de kinderen Word en Excel. Ook de volwassenen kunnen in de 

avonduren computerles krijgen. De eerste groep vrouwen van het volwassenonderwijs staat 

al ingeschreven en popelt om te beginnen. 

Internet: De internetaansluiting levert nog problemen op. We hopen dat dit probleem 

voor einde van het jaar is opgelost. We verwachten dat het een succes gaat worden.  



Een deel van de winst gaat naar de school en de clinic. Het is bijzonder om te zien dat 

de manager van het internetcafé al vanaf april iedere dag naar zijn werkplek komt, 

zonder dat hij iets te doen heeft en salaris krijgt. Dit kan alleen maar in Afrika. 

Markthal: De 18 winkels zijn verhuurd, er is een wachtlijst. De bezettingsgraad van de 

60 marktplaatsen stijgt. Het banksaldo van de markthal groeit en is voldoende om voor 

1½ jaar de salarissen te kunnen betalen van de clinic.  

Waterproject: Het aangelegde watersysteem functioneert perfect. De zonnepanelen worden 

keurig onderhoud en door de “contributie-betalingen” voor het water is er een 

behoorlijke reserve voor eventuele reparaties en onderhoud. 

Omar project: Een van de grootste successen is onze aannemer Omar. Hij heeft nu al meer 

dan 100 man, voornamelijk jeugdige uit Somita, aan het werk. Zijn orderportefeuille is 

goed gevuld. Hierdoor hebben velen zicht op een betere toekomst in eigen regio. Veel 

gezinnen kunnen hierdoor extra rijst kopen. Er loopt een project met Bouwcenter Centen 

in Wanroij om gebruikt bouwgereedschap in te zamelen.  

Science-onderwijs: Langzaam stijgt het onderwijsniveau. Er zijn weinig mogelijkheden om 

goed science-onderwijs te volgen, natuur- en scheikunde, biologie en ICT onderwijs. In 

overleg met onze sponsor, MRC Holland Foundation, wordt er met Henriette Sonko, 

Nederlandse Consul, gewerkt aan een project om dit verder vorm te geven. Hiervoor zijn 

we op bezoek geweest bij het ministerie van onderwijs. Het project wordt verder 

uitgewerkt. De opzet is om regionale centra te startenn waar men uitgebreid scene-

onderwijs kan volgen, gekoppeld aan basis science-onderwijs op de diverse scholen. 

E-readers: Er zijn weinig leermiddelen. In samenwerking met MRC Holland Foundation 

mogen we een pilot project opstarten om E-readers in te zetten. ( www.worldreader.org ) 

Tuin school: Vorig jaar hebben we de watervoorziening van de Nursery school uitgebreid, 

waardoor er ook voldoende water is voor de 900 leerlingen grote school in Somita. 

Hierdoor kan de schooltuin fors worden uitgebreid. Er wordt nu gewerkt aan een 

bananenplantage, streven is om 200 bomen te planten, de eerste 50 staan er al. Deze 

bananen zijn deels voor eigen consumptie, maar ook voor verkoop. Samen met de groente 

van de schooltuin zorgt dit voor extra voedsel en inkomen voor de school en praktijkles 

voor de kinderen. 

Micro kredieten bank: Dit jaar zijn er 69 leningen verstrekt, waardoor het aantal boven 

de 500 leningen uitkomt. Alles wordt keurig terugbetaald. De rente werd gebruikt om 

schoolgeld van te betalen, omdat het onderwijs nu gratis is, wordt de rente nu 

gereserveerd voor de clinic. De bank heeft gezorgd voor veel bedrijvigheid. De markthal 

is vooral hierdoor erg succesvol.  

Couscousthreshing machine: Binnenkort begint het couscous oogst, voor de dorsmachine 

veel overuren. Een deel van de opbrengst gaat naar het medicijnenfonds. 

Rice Milling machine:(machine om het kaf van de rijst te halen). Deze machine is 7 jaar 

oud en is aan vervanging toe. De eerste jaren heeft deze machine ruim winst gedraaid. 

Helaas is de winst geheel besteed aan reparaties. Dit is een  voorbeeld om aan te tonen 

dat een administratie met afschrijvingen noodzakelijk is. De winst had beter besteed 

kunnen worden om een nieuwe machine te kopen. Het Bookkeeping office zal bij dit soort 

beslissingen een grote rol gaan spelen. 

Couscous Milling machine:(machine om de couscous en mais tot meel te vermalen ). Deze 

machine, van Chinese makelij, is al 8 jaar oud en functioneert nog steeds goed. 

Handtassen van afval: Kleermaker Jawara maakt fraaie handtassen van 

afvalmaterialen. De eerste serie liet nog wat schoonheidsfoutjes zien, de 

tweede serie 

 ziet er erg goed en mooi uit. Deze bijzondere tassen zijn bij ons te 

koop voor €10 per stuk. De opbrengst gaat geheel naar Somita. De tassen 

zijn een bijzonder mooi cadeau voor de komende feestdagen en vergeet ook 

de verjaardagen niet. 

http://www.worldreader.org/

