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Het is alweer 3 maanden geleden dat we terug zijn gekomen uit Gambia. We waren in Somita om het 
cookstove project op te starten, maar helaas waren de stoves nog niet gearriveerd. Ook de machine om de 
pellets te maken, de brandstof voor de stoves, was nog onderweg uit China. Jammer, maar wie met Afrika 
zaken doet raakt wel gewend aan lange tijdslijnen. 
 
Mondiaal hebben de armste landen het meest te lijden om de klimaatverandering. Dit geldt ook voor Gambia. 

De seizoenen in Gambia zijn te verdelen in droog en nat. De natte periodes worden steeds korter, maar ook 

steeds heftiger. Ontbossing is één van de grootste problemen. De nog spaarzaam aanwezige bossen worden 

gekapt voor houtvuur. Hierna resteert er een dorre vlakte. In de natte periode spoelt het land weg en in de 

droge periode krijgt de wind vrij spel, met als gevolg erosie. 

Wij zijn samen met de bevolking in Somita begonnen om dit probleem lokaal aan te pakken, waarbij we ons 

realiseren dat dit slechts een druppel is, maar wel zeker een begin. Er worden bomen gepland en om het 

verbruik van hout drastisch te verminderen wordt de Mimi-Moto cookstove geïntroduceerd, zie hiervoor onze 

laatste nieuwsbrieven, www.dawdasg.nl. 

De schrale gronden leveren steeds minder voedsel op. We realiseren ons dat winkels voor ons gelijk zijn aan 

de tuinen in Somita. Wat als de schappen steeds minder gevuld zijn en de nog verkrijgbare artikelen in 

kwaliteit achteruit gaan. 

Het cookstove project wordt gestart om het probleem niet verder te laten escaleren. Om het probleem verder 

aan te pakken wordt de vrouwentuin aangepakt. Meer dan 200 vrouwen werken in een tuin met 3 gevaarlijke 

open putten.  

http://www.dawdasg.nl/


De opzet is om de tuin te voorzien van een op solar aangedreven watersysteem en een grote bijenfarm. Deze 

bijenfarm, Beefarm, zorgt  voor een optimale bestuiving, waardoor “all year gardening” (meerdere oogsten 

per jaar) mogelijk is. Verkoop van bijenwas en honing levert extra inkomen op, waarmee goede zaden gekocht 

kunnen worden. Nu gebruikt men zaad van eigen gewassen, waardoor het zaad erg snel degenereert, met als 

gevolg afnemende opbrengsten. 

De cookstoves zijn in Somita, geheel gemonteerd, klaar voor gebruik en na lang wachten zijn de bijbehorende 

lantarens en lampen ook gearriveerd. De pelletpressmachine is in Somita en draait al overuren. Er is een 

transportlijn opgezet vanaf de kust, bij hoofdstad Banjul, Omar’s truck brengt pindadoppen naar Somita. De 

doppen verdwijnen in de pressmachine en komen er als goed bruikbare pellets weer uit. Kijk maar eens naar 

onze website, www.dawdasg.nl.   

Binnenkort worden de Mimi-moto cookstoves uitgedeeld aan de mensen in Somita, welke op basis van een 
microkrediet de stove kunnen aanschaffen. Allereerst komen de “allerarmsten” aanbod. We starten met 120 
stoves, maar de vraag is veel groter. De voordelen van de cookstove hebben we in eerdere nieuwsbrieven al 
uitgelegd. Gezondheid, bestrijding van ontbossing, een beter milieu, tijdsbesparing, lagere kosten, toegang tot 
elektra voor USB en verlichting etc. 
 
Bij de start van het cookstove project worden vertegenwoordigers van ministeries, afgevaardigden van de 
regering, chiefs van diverse regio’s en diverse alkalo’s uitgenodigd. Naast tal van andere genodigden zal ook de 
pers, TV en krant aanwezig zijn. Alles is er op gericht om het project zo breed mogelijk bekend te maken om 
een volgende stap te kunnen maken. Ons volgende bezoek zal dan ook in het teken staan om deze contacten 
verder uit te diepen. Ook de moderne social media, zoals Facebook, worden in Gambia betrokken bij het 
project. 
 
De mensen in Somita zijn zelf verantwoordelijk voor het opstarten en slagen van het project. Wij zullen dan 
ook niet aanwezig zijn bij de start. Dit alles past perfect in onze ECO gedacht, Empowerment, Capacity Building 
en Ownership. We verwachten ook dat juist hierdoor de draagkracht van het project extra groot zal zijn. 
 
Voor de Beefarm werken we samen met BEECause Gambia, www.africabeecause.org. 20 mensen uit Somita 

zijn inmiddels in training voor dit grootschalige project. Gestart wordt met 40 korven. 

ECO krijgt op deze manier een dubbele betekenis, naast onze projectaanpak, komt nu ook het ecologische 

aspect aan de orde, 2ECO? 

Omar, zie foto, onze contactpersoon in Somita zou begin augustus naar Nederland komen voor een kort 

verblijf. Het doel van zijn reis zou o.a. het vervolg op de cookstove zijn, maar ook promotie van ons projecten 

en het verbreden van zijn bouwkundige kennis. Helaas is zijn visumaanvraag nog niet goedgekeurd. We 

hebben hierover veelvuldig overleg met de IND en wij hopen Omar alsnog in Nederland te kunnen 

verwelkomen. 

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 ons zelf 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. 

Kijk ook eens naar onze site: WWW.DAWDASG.NL. Deze site wordt dagelijks bijgewerkt en geeft jullie een 

goed beeld over alle ontwikkelingen in Somita. 
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