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Onze laatste nieuwsbrief is van december vorig jaar. Door omstandigheden was er geen 

gelegenheid om jullie eerder te informeren over de voortgang in Somita. Ook is het geplande 

bezoek in april niet doorgaan. Onze volgende reis is gepland voor a.s. oktober. 

Er is veel gebeurd in Gambia en Somita van november. Direct nadat we terug waren in 

Nederland vonden de presidentsverkiezingen plaats. Wat niemand verwacht had was dat 

president Jammeh na 21 jaar niet herkozen werd. In eerste instantie gaf hij zijn nederlaag 

toe, maar al snel bleek dat hij andere plannen had en gaf hij te kennen dat hij niet van plan 

was om af te treden.  

De feestvreugde in Gambia veranderde snel in diep gewortelde angst. President Jammeh 

regeerde al lang met wrede hand en men was bang voor het vervolg. Er ontstond een crisis 

situatie, waarbij de kans op een burgeroorlog aanwezig was. Na lang aandringen van de 

Veiligheidsraad, diverse bevriende staatshoofden en de Ecowas landen besloot Jammeh 

alsnog op te stappen. Ecowas is een samenwerking van 18 West-Afrikaanse landen, welke 

hebben afgesproken elkaar te helpen en te steunen op economisch gebied.  



Twee van de aangesloten landen, Senegal en Nigeria hadden al militairen klaar staan om 

Gambia binnen te vallen. 

Uiteindelijk is Jammeh vertrokken naar Equatoriaal Guinee, helaas met al zijn bezittingen en 

de complete staatskas van Gambia. Equatoriaal Guinee heeft geen uitleveringsverdrag, dus 

Jaweh voelt zich daar veilig. 

Gambia bleef berooid achter, maar de feestvreugde was enorm. Gedurende deze spannende 

2 maanden is Gambia volop in het nieuws geweest. Helaas was dit nieuws vooral gericht op 

de toeristen. De echte realiteit voor de Gambiaanse bevolking is nauwelijks besproken. 

Tijdens deze periode leefde iedereen in grote angst. Zoals in de meeste Afrikaanse landen 

wonen er veel verschillende stammen in Gambia. De president behoort tot de Jola stam, 

welke tevens het grootste deel van zijn machtige leger vormde. Het was moeilijk in te 

schatten wat dit voor consequenties zou hebben, bij alle mogelijke scenario’s. We kennen 

helaas tal van Afrikaanse voorbeelden waardoor er erg veel onrust en verdere escalatie is 

ontstaan. Gelukkig is alles in vrede verlopen en is de rust weergekeerd. Om de rust te 

waarborgen heeft Senegal en Nigeria zijn militairen nog enige tijd paraat in Gambia. 

De nieuwe president, Adama Barrow, en zijn team zijn voortvarend gestart. De angstcultuur, 

welke we de laatste jaren goed aanvoelden, is verdwenen. Het berooide land staat klaar 

voor nieuwe ontwikkelingen. 

De nieuwe ontwikkelingen zijn gericht op scholing en economische voortuitgang, vooral voor 

de jeugd, om hen een toekomst te bieden in eigen land. Dit laatste is van groot belang. 

Kijken we naar de ontwikkelingen met betrekking tot de Afrikaanse vluchtelingen, dan zien 

we dat de stroom vanuit Afrika naar Europa afgenomen is. Dit is maar schijn. Het 

anarchistische Libië wordt overspoeld met gelukzoekers welke klaar staan om de gevaarlijke 

overtocht naar Europa te maken. Met gelukzoekers bedoel ik mensen die om economische 

redenen alles verlaten en op zoek gaan naar een toekomst, waarbij ze het risico van de dood 

accepteren. Ze zijn niet op zoek naar het grote geld, maar naar een kans om te leven. 

We kunnen ons niet voorstellen hoe het is om zonder enig bezit en in volstrekte onzekerheid 

je familie te verlaten en de verre reis, vol van uitbuiting en gevaren, te aanvaarden. De 

meesten zullen nooit meer iets van zich laten horen. Toch vertrekken er vanuit Gambia nog 

wekelijks bussen vol richting Libië. Een gevaarlijke reis, vol met ontberingen, honger en dorst 

brengt hen van Mali, via de woestijn naar Niger, om uiteindelijk in het chaotische Libië zich 

over te geven aan mensensmokkelaars, met alle consequenties van dien, waarbij dagenlange 

opsluiting in containers niet uitzonderlijk is.  

Onze mensen in Somita hebben alle ontwikkelingen nauw gevolgd. Ook daar was de 

feestvreugde enorm. Nu de rust is weer gekeerd komt het dagelijkse leven weer op gang.  

 



Het VDC, Village Development Comité, het lokale bestuur, heeft samen met de development 

worker, Seedy See, een meerjaren ontwikkelingsplan opgesteld, het Strategic  Development 

Plan, SDP. Dit moet de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van Somita voor de 

komende 3 jaar. 

Het SDP is gebaseerd op diverse overleggen en input van jeugd, vrouwen, ouderen en het 

VDC. Iedere groep heeft zijn eigen problemen en wensen aangedragen. Daarna is er volgens 

oude Afrikaanse tradities gestemd en heeft men de meest urgente problemen benoemd.  

Deel uit SDP:  

PRIORITIZATION: after the problem identification from the different groups, they were 

prioritized by voting on each of the identified problems. Each voter was given ten stones to 

vote on the six main problems. 

( vertaling: nadat de diverse groepen de problemen hebben benoemd, is er gestemd. Iedere 

stemmer kreeg 10 stenen om te stemmen op de 6 belangrijkste problemen ) 

Dit SDP zal ook voor ons de basis vormen voor verdere samenwerking met de bevolking van 

Somita. Onderstaand treffen jullie een stukje tekst uit dit SDP aan, eerst in het Engels, zoals 

opgesteld door het VDC, daarna een korte vertaling. Hierbij valt m.n. de regel op betreffende 

de reis naar Europa!  

There are about 4 main ethnic groups in the village namely; Jola, Mandinka, Fula, and Wolof 

with Jolas forming the majority. The main economic activities in the village are; farming, 

vegetable production, petty-trading, handy craft such as tie-dye/batik, and skills (masons, 

welding, carpentry). 

Some significant development has been achieved over the past years, but there still exist 

some challenges especially on youths and women. Skills capacity among young people in the 

village is very low which resulted in some using the risk journey to Europe through the 

Mediterranean Sea and women too are actively engaged in vegetable production but due to 

the limited space available in one of the gardens, distance, and inadequate water, some 

women used of the poorly fence garden in the outskirt of the village for gardening. Stray 

animals destroyed vegetables of the women in this garden which discouraged most of them 

and leaving them with no option but to engaged in firewood collection and charcoal burning 

which threaten the forest and the environment. 

( Vertaling: er zijn ongeveer 4 stammen in het dorp, Jola, Mandinka, Fula en Wolof. De Jolas 

zijn in de meerderheid. De belangrijkste economische activiteiten zijn: veeteelt, tuinbouw, 

kleinschalige handel, kleding maken, battikken, bouwactiviteiten, smederij en 

timmerwerkzaamheden. 

Er zijn in de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen geweest, maar er is extra aandacht 

nodig voor de ontwikkeling van vrouwen en de jeugd.  



 

Er zijn te weinig mogelijkheden voor allerlei ambachten voor de jeugd, waardoor sommige 

nog steeds de trip naar Europa via de Middellandse zee ondernemen. De vrouwen zijn erg 

actief in de tuinen, maar door onvoldoende ruimte, de afstand en de problemen met water, 

wordt er gebruik gemaakt van slecht omheinde tuinen, welke door dieren geruïneerd 

worden. Teleurgesteld verlaten ze de tuinen en rest hen alleen nog maar de mogelijkheid om 

brandhout te sprokkelen en houtskool te maken ( wordt verkocht aan de kust ), met alle 

gevolgen voor de bossen en de omgeving.) 

Indien iemand het gehele SDP wil inzien, dan is dit mogelijk door ons een mailtje te sturen. 

Het SDP is aan ons ter verdere beoordeling voorgelegd en in overleg met het VDC wordt er 

gewerkt aan enkele aanvullingen en de volgorde van de prioriteiten. In een volgende 

nieuwsbrief wordt dit verder uitgewerkt en kunnen wij jullie onze verdere invulling in de 

vorm van een meerjarenplan voor ondersteunen laten zien. Ook informeren we jullie dan 

over de lopende projecten. 

Onze volgende reis is gepland voor oktober a.s. Diverse mensen hebben al aangegeven 

graag met ons mee te gaan. Natuurlijk kunnen maar een beperkt aantal mensen mee. 

Verzoek aan iedereen die geïnteresseerd is om zich op korte termijn aan te melden. 

Jullie bijdragen zijn van harte welkom op onze rekening NL53ABNA0561525234 t.n.v. Dawda 
Stichting Gambia. Onze stichting heeft de ANBI status waardoor uw giften binnen de fiscale 
spelregels aftrekbaar zijn. Ook kunt u ons steunen door gebruikte kleding, schoenen en 
andere textiel bij ons af te geven.  
 
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar onze website: WWW. DAWDASG. NL. en 
WWW.Facebook.com/Dawda stichting Gambia.  
 
Namens de bevolking van Somita willen wij u bedanken voor uw steun.  
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