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Wat doe je als: 

- Je al 5 maanden geen inkomen meer hebt. 

- Je huisbaas je een brief geeft, getekend door de overheid, dat je binnen 2 weken je huis uit moet, omdat je al 

lange tijd geen huur meer kunt betalen. 

- Je geen andere woonruimte kunt vinden, omdat ook de huurbazen je geen gratis onderdak kunnen bieden, 

omdat ook zij moet leven. 

- Er weer een Lock-down is aangekondigd van enkele maanden. 

- Er een avondklok is ingesteld. 

- Je honger hebt en maar 2 keer per week een warme maaltijd hebt. 

- Je ziek bent. 

- Veel ziekenhuizen gesloten zijn, omdat het medisch personeel bang en besmet is. 

- Je niet naar een ziekenhuis durft te gaan, omdat daar de kans op bestemming groot is. 

- Je weet dat er de privé ziekenhuizen je wel kunnen helpen, maar je dit niet kunt betalen. 

- Je geen afscheid mag nemen van je overleden dierbaren. 

- De speciale ophaaldienst voor overledenen weer door de straten rijdt. 

- Je angst alles overheerst. 

- Je bang bent voor de toekomst. 

- Je geen toekomst meer denkt te hebben. 

Het Corona virus heeft de wereld in z’n greep. Onze westerse wereld heeft de mogelijkheden om hier op een gepaste 

manier mee om te gaan. In de “derde” wereld is de situatie geheel anders. Hoe bijzonder is het dat we daar bijna niets 

van horen of zien. Het lijkt of we echt een “derde” wereld hebben, een andere wereld waar mensen hun eigen gevecht 

leveren met het onbekende. Maar de “derde” wereld bestaat niet, we leven allemaal in dezelfde wereld. Als in de 

toekomst de grenzen weer opengaan, richten we onze blik weer naar de “derde” wereld, vakantielanden, landen waar 

we op zoek gaan naar avonturen. 

Zo komen we dan in landen waarvoor WIJ de duurzame ontwikkelingsdoelen als na te streven oplossingen voor de 

toekomst hebben bepaald. Met heel veel goede bedoelingen hebben we samen met de lokale bevolking deze doelen 

geïmplementeerd in allerlei projecten. Vaak hebben we dit gedaan met als basis onze “westerse” ideeën, waarbij de 

lokale bevolking dit accepteerde omdat ze de projecten kregen. 



Helaas werd de basis van projectopzet vergeten, namelijk “zelfredzaamheid”, waardoor er geen fundament voor 

duurzaamheid van de projecten werd gelegd. De meeste projectlanden zijn door het virus niet meer te bereizen, we 

hebben niet direct een beeld hoe de projecten zich ontwikkelen. Misschien moeten we over 1 jaar wel constateren dat 

vele jaren “ontwikkelingswerk” verdwenen zijn. Hoe gemakkelijk wordt dan de “schuld” bij de ontvangers neergelegd? 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) zijn door de Verenigde Naties vastgesteld 

als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als 17 wereldwijde 

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van 2016 tot 2030. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in 

nationaal beleid. Bijzonder dat het alles omvattende kader van deze doelen, zelfredzaamheid, niet is opgenomen als 

centraal doel. De genoemde doelen zijn te afhankelijk van extreme omstandigheden, welke zich helaas steeds vaker 

voordoen.  “Geen armoede, geen honger, goede gezondheid”, feitelijk alle genoemde doelen, verbleken bij het huidige 

doel: overleven. 

Wat gebeurt er nu allemaal in Gambia. De situatie aan de kust, de drukbevolkte steden, verschilt duidelijk ten opzichte 

van de binnenlanden. Voor zover we goed geïnformeerd zijn is de situatie in het binnenland, dus ook in ons dorp Somita, 

redelijk stabiel. Alle Gambiaanse richtlijnen gelden voor het hele land, maar de controles aan de kust zijn erg streng. De 

scholen en de universiteit zijn nog steeds gesloten, alleen de examens voor de leerlingen van “grade 9 and 12” gaan wel 

door. In Somita zijn tot op heden geen besmettingen geconstateerd, maar de angst overheerst, men is bang. Alleen strikt 

noodzakelijke goederen kunnen nog gekocht worden, de andere handel is verboden. Om de voedselvoorziening op peil 

te houden hebben we samen met de mensen in Somita en Wilde Ganzen een project opgestart, waarbij de uitvoering 

geheel in handen is van de mensen in Somita. In onze volgende nieuwsbrief komen we terug op dit project. Het project 

is volledig gebaseerd op zelfredzaamheid, waarbij men gebruik kan maken van het spaargeld afkomstig van andere 

projecten in Somita. Trots kunnen we melden dat de lopende projecten binnen de beperkingen van het virus keurig 

doorlopen. Per kwartaal krijgen we een rapportage, waaruit dit blijkt. Ook hebben we wekelijk contact met Somita, 

waardoor we op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. 

De situatie aan de kust is echter volledig anders. Deze tot begin van het jaar erg drukke regio, is volledig stilgevallen. Met 

name het toerisme is tot stilstand gekomen, waardoor veel werkgelegenheid is komen te vervallen. Nu pas is het duidelijk 

hoeveel mensen hiervan afhankelijk zijn. Voor deze mensen is er geen sociale opvang zoals bij ons. Geen werk betekent, 

geen inkomen, hoe kom ik aan eten, hoe betaal ik mijn huur, hoe betaal ik medicijnen als ik ziek word.  

De al vele maanden durende Lock-down is weer verlengd, er is een avondklok ingesteld, iedereen moet mondkapjes 

dragen.  Mensen worden hun huis uitgezet, omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Dagelijks 1 warme maaltijd 

hoort bij velen al lang tot het verleden. Bij ziekte durven velen niet naar het ziekenhuis te gaan, omdat de kans op 

besmetting daar groot is. Ook is men bang dat men bij een geconstateerde besmetting naar het corona-dorp in 

quarantaine moet. Veel ziekenhuizen zijn gesloten, omdat de medische staf besmet is. Goede zorg is nog beschikbaar in 

de privé-ziekenhuizen, maar helaas voor de meesten onbetaalbaar. 

Uit onze contact met de kustregio blijkt dat de angst voor het virus, maar ook voor de ongewisse toekomst erg groot is. 

De stress overheerst, mensen zijn bang. Hoelang duurt dit en wanneer kunnen ze zich weer op de toekomst richten? 

Duidelijk is dat het afhankelijk zijn van toerisme voor de lange termijn geen stabiliteit geeft, de afhankelijkheid van niet 

te beïnvloede ontwikkelingen is te groot. Het woord ZELFREDZAAMHEID moet ook hiervoor in hoofdletters geschreven 

worden. 

In tegenstelling tot onze uitgangspunten, niet gericht op een individu, hebben we onze vriend David, de Juiceman, 

geholpen, waardoor hij op zoek kan naar woonruimte voor zijn gezin en weer voor enige tijd warme maaltijden kan 

koken. David zijn levensverhaal kunnen jullie teruglezen op onze site, bij nieuwsbrieven, nr.: 17. 

Hulp aan de mensen in Gambia is altijd welkom. Jullie bijdragen zijn van harte welkom op rekening 

NL53ABNA0561525234, t.n.v. Dawda Stichting Gambia. 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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