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Corona, het hongervirus? 
 

 
 
Heel langzaam kunnen we het gewone leven weer gaan oppakken. De beperkingen met betrekking tot corona 

worden gestaag afgebouwd, bij ons in Nederland maar ook elders in de wereld en ook in Gambia. Vandaag 
heeft het Gambiaanse ministerie voor Toerisme en Cultuur aangekondigd dat per 01 oktober a.s. de inreis-

protocollen worden herzien.  
 

Covid 19 heeft veel problemen veroorzaakt in landen welke voor een groot deel afhankelijk waren van 
toerisme. Het wegvallen van het toerisme betekende het weg vallen van inkomen. De medische problemen 

van het virus waren nog redelijk te overzien, maar het virus is in die landen gemuteerd naar het hongervirus. 
Door het virus verloren miljoenen mensen in één klap hun inkomen. Geen inkomen betekent honger en “wat 

gaat de toekomst brengen”. 
Gambia is helaas geen uitzondering. Het land is voor een groot deel afhankelijk van toerisme. 60.000 

Gambianen zijn werkzaam in deze branche, 600.000 mensen zijn er indirect van afhankelijk. Dit is 25% van de 
totale bevolking. Voor een groot deel van deze mensen is het inkomen helemaal weggevallen.  



 
Van de een op de andere dag zitten ze zonder geld. Er is geen vangnet zoals bij ons. Geen geld betekent honger 
en problemen met het betalen van de huur. De toekomst lijkt ineens ver weg, de dag is gevuld met stress, hoe 
kan ik overleven, hoe kan ik mijn kinderen eten geven, zodat ze niet weer met honger naar bed gaan. In de 
ziekenhuizen komen steeds meer kinderen met ondervoedingsverschijnselen.  
 
Deze schreiende situatie treffen we aan nabij de kust, het economisch en toeristisch hart van Gambia. Gelukkig 
is de situatie in het binnenland, dus ook voor ons dorp Somita, beter. Samen met Wilde Ganzen hebben we 
voor Somita een project opgezet, zie hiervoor verder in deze nieuwsbrief.  
 
De situatie aan de kust baart ons zorgen en raakt ons diep. Tijdens onze bezoeken aan Gambia blijven we het 

liefst zo lang mogelijk in Somita en proberen we onze tijd aan de kust te beperken. Wat we wel altijd doen is 
genieten van een overheerlijke verse juice-sap, van onze vriend David, bij zijn minuscule barretje op het strand. 
In nieuwsbrief 17, zie www.dawdasg.nl, staat zijn levensverhaal beschreven. 
We hebben contact via Whatsapp. Hij heeft al vanaf maart 2020 geen inkomen, zijn situatie is echt beroerd. 
Eind september is hij met zijn familie het huis uitgezet. Gelukkig kunnen zijn vrouw en kind bij vrienden slapen. 

We hebben lang met elkaar gesproken, zijn dieptreurige stem, gevuld met stress en uitzichtloosheid raakt me 
telkens weer.  
David weet dat wij vasthouden aan ons principe, geen hulp aan een individu. Hij vroeg ook niet om hulp. We 
hebben hem gevraagd op welke wijze we met hem mee kunnen denken, waarop hij met een voorstel kwam. 

In zijn omgeving zijn veel mensen met honger, gezinnen met kinderen, oudere zieke mensen. Zijn voorstel was 
om grote zakken rijst, olie en uien te kopen en dit uit te delen. Omdat we David kennen en vertrouwen zijn we 

hiermee akkoord gegaan. We ondersteunen hem financieel, waardoor hij voor meer dan 75 gezinnen eten 
heeft kunnen kopen. Zieke mensen krijgen van hem wat geld toegestopt. Hij kan zelf ook eten kopen en we 

hebben geld gegeven om een onderkomen voor hem en zijn gezin te huren. Zo is er onverwacht een nieuw 
project ontstaan, gebaseerd op vertrouwen, opgebouwd door jarenlang contact en respect over en weer, 

gebaseerd op gelijkwaardigheid. 
 

Landinwaarts is de situatie gelukkig beter. In tegenstelling tot de stad heeft men tuinen waar voedsel wordt 
verbouwd. Tuinen zijn supermarkten voor de dorpen. Rijst, uien en olie zijn het hoofdbestanddeel van de 

dagelijkse voeding. De schrale Gambiaanse grond levert echter te weinig van deze producten op, waardoor 
een deel geïmporteerd moeten worden. Door de coronacrisis stegen de prijzen van deze artikelen.  
 
Samen met Wilde Ganzen en het VDC van Somita hebben we het Somita Foodproject opgezet. Het project 
hebben we in onze vorige nieuwsbrieven uitvoerig beschreven. De doelstelling was om de voedselprijzen op 
het niveau van vóór de crisis te houden, de kippenproductie van de kippenfarm te verhogen en voor de 

toekomst een voedselzekerheid te creëren door het kopen van goede zaden en mest voor de tuinen.  
Het project bevindt zich in de afrondende fase en is erg succesvol. Er is een “community foodshop” geopend, 
waar men de rijst, uien en olie kan kopen. Bijzonder is dat het VDC (Village Development Comite, vergelijkbaar 
met gemeentebestuur)  mensen welke door omstandigheden onvoldoende geld hebben een reductie kan 

geven. Hiervoor kan het spaargeld van andere projecten worden gebruikt. Dit project heeft de sociale cohesie 
in het dorp een extra impuls gegeven. 
 
Een royale donatie van een sponsor gaf ons de mogelijkheid om extra zaden en meststoffen te kopen, hiervoor 
verwijs ik graag naar onze website. Samen met de mensen van Somita gaat onze dank uit naar Wilde Ganzen 
en onze sponsoren. 
 

Helaas is het Covid 19 virus niet het enige probleem dat het straatarme land heeft geteisterd. In de nacht van 
woensdag 7 juli heeft er een krachtige storm (een tyfoon) geraasd over Gambia. De storm met windsnelheden 

van meer dan 80 kilometer per uur heeft ongelooflijk veel schade aangericht.  

http://www.dawdasg.nl/


Er zijn minimaal 10 dodelijke slachtoffers gevallen, meer dan 3100 mensen zijn getroffen en ruim 1500 mensen 
zijn ontheemd. Veel huizen en scholen zijn beschadigd. De ravage is enorm, de herstelwerkzaamheden zijn 

nog volop aan de gang. Ook in Gambia zijn de gevolgen van de klimaatverandering goed te zien. Ook het 
regenseizoen, dat normaal van juni tot in oktober loopt, en de o zo nodige regen brengt, is aan het veranderen. 

Dit jaar was het seizoen erg kort, pas in juli begon het te regenen, in september was het alweer voorbij.  

 
De zelfredzaamheid in Somita is groot, de lopende projecten worden goed beheerd. De eerste plannen voor 

nieuwe projecten worden weer uitgewerkt, waarbij we ons in eerste instantie met name gaan richten op de 
verdere ontwikkeling van de jeugd in Somita. Ricardo, zie onze site, is hiervoor de initiatiefnemer. We zijn erg 

blij dat Ricardo dit wil oppakken, samen met onze jeugdige vrienden uit Somita, Bakary en Ismaila. 
 
Onze voorjaarsreis van 2020 hadden we al geboekt, diverse sponsoren zouden samen met ons meegaan. Door 
Corona hebben we de reis helaas moeten annuleren. De bedoeling was om het cookstove / pellet project op 
te starten en de eerste contouren uit te werken voor Eye-project. Ook het najaarsbezoek ging niet door. 
Gelukkig hebben we frequent contact via Whatsapp, waardoor we op de hoogte bleven van “reilen en zielen” 

in Somita. Periodiek krijgen we van het Bookkeeping Report, waardoor we onze project kunnen blijven volgen. 
Duidelijk zichtbaar was dat door Corona ook in Gambia allerlei maatregelen werden getroffen, waardoor 

projecten minder goed liepen, maar ondanks deze beperkingen kunnen we tevreden terugkijken. Onze Micro 
kredieten Bank heeft inmiddels al meer dan 1400 leningen verstrekt. Al deze leningen zijn in feite kleine 

projecten, welke geheel door de mensen zelf worden opgepakt. Dit is de optimale manier van 
zelfredzaamheid. 
 
In november gaan we weer naar Gambia, eindelijk kunnen we onze vrienden weer bezoeken. We hebben een 
druk programma. Prioriteit heeft het Youthproject in Somita. We zijn erg blij dat Ricardo meegaat om dit 
project samen met onze vrienden Bakary en Ismaila verder vorm te geven. Doelstelling is de jeugd uit Somita 
in eigen omgeving een zinvol bestaan te laten opbouwen. Tal van andere projecten verdienen aandacht, de 
cookstoves, de pelletpressmachine. Verder zijn we een project voor nauwere samenwerking op medisch 
gebied aan het uitwerken met enkele Health Center in de omgeving van Somita, waarbij de aandacht in eerste 
instantie uitgaat naar Diabetische zorg.  
David hebben we beloofd te helpen om een bedrijfje op te starten zodat hij weer voor zijn gezin kan gaan 
zorgen. Hij heeft ons de afgelopen tijd bijzonder goed geholpen om vele gezinnen wat extra voedsel te kunnen 
geven, waarbij hij vaak eten uit eigen mond heeft gespaard. Mochten jullie David willen ondersteunen dan kan 

dit door een donatie over te maken, met als omschrijving “Steun voor David”. Ons uitgangspunt is om geen 
individuele mensen te ondersteunen, ter voorkoming van de verstoren van de sociale cohesie. Maar omdat 

David met zijn inzet veel heeft betekend voor anderen, verdient hij onze steun. 
 

Na onze reis zullen we via onze nieuwsbrief uitgebreid verslag doen van de situatie in Gambia, in Somita en 
hoe het onze vrienden in Gambia tijdens de afgelopen tijd is gegaan. 

 
Ons voorjaarsbezoek van 2022 staat vooralsnog gepland voor eind februari. Velen van jullie hebben 

aangegeven graag met ons mee te willen gaan. Mocht je interesse hebben, neem dan contact met ons op.  
 

Wij danken iedereen voor jullie bijdragen en hopen ook in de toekomst weer een beroep op jullie te mogen 
doen.  Donaties zijn van welkom op rekening NL53ABNA0561525234, t.n.v. Dawda Stichting Gambia. Onze 
stichting heeft de ANBI-status, waardoor giften binnen de fiscale spelregels aftrekbaar zijn : 
WWW.DAWDASG.NL. De site geeft een goed beeld over alle ontwikkelingen in Somita. 

 
eric@corstjens.nu / dawdasg@gmail.com/ WWW.DAWDASG.NL ,  0485 – 540740 / 0637470520   
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