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NOODPROJECT 
 

 
 

Somita Village Food Supply Project 
 

Steun de mensen in Somita om deze moeilijke tijd te overleven. Alle bedragen, groot of klein zijn welkom. 

 
“Als de wind verandert, kun je je soms beter laten meevoeren naar een nieuwe bestemming”  
Dit gezegde kunnen we goed gebruiken in onzekere tijden. Onze focus is gericht op onze eigen omgeving, ons gezin, 
familie, vrienden, buren en kennissen. Waar tot voor kort de hele wereld ons “speelveld” was, worden we nu 
teruggeworpen op ons zelf. Het is goed om dit te ervaren. Onze prioriteit is op dit moment onze gezondheid. 
Reikhalzend zien we uit naar de terugkeer van onze vrijheid, ons realiserend dat dit mogelijk een andere invulling 
gaat krijgen. Nederland is ineens weer een land geworden met grenzen, dit geldt overigens voor alle andere 
Europese landen. 
 
Ook in andere delen van de wereld slaat de corona-crisis hard toe. In de Aziatische landen lijkt men de crisis 
enigszins onder controle te hebben, het aantal besmettingen is beperkt. India is hier een uitzondering op. De 
corona-crisis dreigt een ramp te worden voor de arme landen. ( Alleen al in India zijn sinds de uitbraak 200 miljoen 
mensen teruggevallen tot armoede.) Vooral Afrika wordt heel hard geraakt. Het is moeilijk om een exact beeld te 
krijgen van de corona besmettingen en de sterfgevallen door het virus, maar de indirecte gevolgen zijn al zichtbaar. 
De economie van Afrika dreigt in te storten. De meeste Afrikaanse landen gaan of zijn in “lockdown”.  



Buitenlandse investeerders en ondernemers trekken zich terug, omdat ze hun producten niet meer naar het 
westen kunnen vervoeren en de vraag grotendeels is stilgevallen. Het toerisme, voor veel Afrikaanse landen de 
belangrijkste inkomstenbron, is helemaal gestopt. De werkeloosheid onder de Afrikaanse bevolking is explosief 
gestegen. Geen werk betekent geen inkomen, er is geen overheidssteun, met alle gevolgen van dien.  
Er is nu nog voldoende voedsel, maar omdat de inkomsten wegvallen ontstaan er op korte termijn grote 
problemen. Inkomsten zijn nodig om zaaigoed en kunstmest te kunnen kopen. Het plantseizoen staat voor de deur, 
maar zonder goede zaden, zonder een goed infrastructuur, zal de oogst onvoldoende zijn om de hongerige magen 
te kunnen voeden. Vergelijk een tuin met een supermarkt, dan voel je wat het betekent als de schappen leeg zijn. 
“Laten we onze blik niet afwenden van de rest van de wereld”. 
 
Wat te denken van een volgende niet in te dammen vluchtelingen stroom? 
 

Wilde Ganzen staat voor je klaar in deze coronacrisis. 
 
Met ondersteuning van Wilde Ganzen start in Somita het noodproject “Somita Village Food Supply Project”.  
 
Het project bestaat uit een korte, midden en lange termijnplanning voor het dreigende voedselprobleem. Samen 
met de bevolking van Somita werken we al vanaf 2007 aan een stabiele ontwikkeling van de het dorp. Gebaseerd 
op zelfredzaamheid en respect. Het noodproject wordt geïntegreerd in de reeds bestaande projecten. Het project 
bestaat uit aankoop van 1500 zaken rijst, 50KG, 1500 flacons kookolie, 20 liter. Deze goederen worden tegen de 
huidige hoge coronaprijs aangekocht en verkocht op basis van de voor-corona prijs. Het prijsverschil wordt uit het 
project betaald. De kippenproductie wordt verhoogd met 600 kippen, ook dit is onderdeel van het project. Voor 
de midden-termijn worden zaden en mest aangekocht voor de tuin (  onderdeel van het project ) en voor de langere 
termijn wordt het cookstove project opgestart, zie hiervoor onze vorige nieuwsbrieven, met een gratis verstrekking 
van pellets, ( onderdeel van het project ). Er is bewust niet gekozen voor gratis verstrekking van voedsel, omdat dit 
de sociale cohesie in het dorp kan verstoren en jaloezie kan opwekken. Het VDC, de wijk-cluster-hoofden en de 
Akalo staan garant voor maatwerk voor hen die het echt nodig hebben. De dorpsreserves uit andere projecten 
kunnen daarvoor worden ingezet. Hierdoor is Somita zelf eigenaar van het project. Onze gezamenlijke ECO 
uitgangspunt, Empowerment, Capacity builing en Ownership, vormt ook de basis van dit noodproject.  
 
We zijn blij dat Wilde Ganzen ons wil helpen om dit project tot een succes te maken. Wilde Ganzen heeft voor deze 
noodsituatie het “Wilde Ganzen Corona Fonds” opgericht, waarbij er een 100% premie wordt gegeven op de 
actieresultaten van projecten die bijdragen aan de vermindering van de directe of indirecte effecten van de strijd 
tegen COVID-19. Wij waarderen deze bijzondere geste van Wilde Ganzen. Bekijk de website van Wilde Ganzen 
eens, lees de berichten over waardevolle projecten om de strijd tegen corona aan te pakken.  
 
Het projectbudget bedraagt € 13.345, waarvan 50% door Wilde Ganzen wordt bijgedragen, mits ons actieresultaat 
een gelijk bedrag is. Inmiddels hebben we al een deel van dit bedrag kunnen reserveren, maar we hopen het 
restant via giften en sponsorbijdragen bij elkaar te krijgen.  
 

Onze vraag aan jullie: 
 

Steun de mensen in Somita om deze moeilijke tijd te overleven. Alle bedragen, groot of klein zijn welkom. 
 
Jullie bijdragen zijn van harte welkom op rekening NL53ABNA0561525234, t.n.v. Dawda Stichting Gambia, o.v.v. 

Noodsteun Somita. Onze stichting heeft de ANBI-status, giften zijn binnen de fiscale spelregels aftrekbaar. 

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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