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Binnenkort gaan we weer naar Somita en zijn erg benieuwd hoe het er is. De mondiale ontwikkelingen hebben 
ook Gambia getroffen. Oplopende prijzen van voedsel en allerlei basis grondstoffen, alsmede zware regenval 
tijdens het regenseizoen, met overstromingen, leggen een behoorlijke claim op de levensomstandigheden in 
Gambia. We hebben een volle agenda en ook deze keer gaan er gasten met ons mee. 
 
De rode draad tijdens ons bezoek is de aanstelling door het VDC van een projectmanager. Er zijn gedurende 
de afgelopen 16 jaar veel projecten gerealiseerd. Veel van deze projecten, op basis van het ECO principe, 
Empowerment, Capacity Building en Ownership, lopen door en vragen veel aandacht en tijd van de mensen, 
waarbij het VDC de eindverantwoording heeft. Uit allerlei verslagleggingen maken we op dat dit steeds meer 
op ad hoc basis gebeurd. De leden van het VDC, Village Development Comite ( gemeentebestuur ) zijn allemaal 
vrijwilligers, naast hun eigen werkzaamheden. Voor de continuïteit en verdere ontwikkelingen is het belangrijk 
om één persoon de leiding te geven over de projecten, met als taak: beheren, coördineren, vastleggen en 
signaleren. De eindverantwoordelijkheid van de projecten blijft bij het VDC. 
 
We hebben hierover veel contact met Wilde Ganzen, ook zij hechten veel belang aan het versterken van  lokale 
partner-organisaties. In het verleden lag de focus op het afronden van projecten en minder op de toekomst. 
Een voorbeeld: Bij veel stichtingen is geld gestoken in waterprojecten. De oplevering van het project was het 
overdragen van de waterput aan de lokale bevolking en het eerste water werd uitbundig gevierd. Maar na 2 
jaar kwam er geen water meer uit de put. Reden: er was niemand die verantwoordelijk was voor het project. 
 
Versterken van de partnerorganisatie, het VDC, is in Somita het aanstellen van een projectmanager.  
Bakary Badjie is door het VDC  gevraagd om deze functie te gaan invullen. Begin augustus is hij gestart  met 
een fulltime opleiding Management ( WWW.MDI.EDU.GM ). Bakary is in dienst bij het VDC. Het VDC krijgt van 
ons de benodigde financiele middelen om de opleiding, het salaris en de overige kosten te betalen. We hebben 
hiervoor een overeenkomst voor 3 jaar afgesloten met het VDC.  
 

http://www.mdi.edu.gm/


 
Tijdens ons bezoek gaan we samen met Bakary en het VDC alle projecten inventariseren en daar waar nodig 
bijsturen. Het project Somita Bookkeeping Office zal worden overgedragen aan Bakary en het instrument 
worden om periodiek te rapporteren.  
 
Een van de meest succesvolle projecten is de markthal, gebouwd in 2014, met 18 winkels en 60 vaste 
marktplaatsen. Voorheen was er geen centrale plek waar men voedsel en andere noodzakelijke spullen kon 
verhandelen, de handelswaar werd vaak onder een boom of op de hoek van een stoffige straat verkocht. De 
markthal vervulde al snel een centrale plaats in Somita. De huuropbrengsten waren voldoende om een 
beheerder te betalen, geld te reserveren voor onderhoud en reparatie en te sparen. Een deel van het spaargeld 
werd b.v. gebruikt om samen met onze stichting een ambulance aan te schaffen. Bij de tegenover gelegen 
Micro Kredieten Bank kunnen de huurders terecht voor een lening. In de winkels ontstonden allerlei nieuwe 
activiteiten, de bedrijvigheid nam behoorlijk toe. Er is een wachtlijst voor het huren van winkels. Na uitvoerig 
overleg met het VDC en onze stichting is er besloten om  de markthal uit te breiden met 12 winkels en 1 
Management Office. Naast onze inbreng heeft ook het VDC een deel van het project betaald. 2 van de 12 
winkels zijn persoonlijk gesponsord door een lokale sponsor. Op onze site zijn de bouwactiviteiten te volgen. 
Er wordt hard gewerkt om alles in november klaar te hebben. 
 
We zijn ook bijzonder nieuwsgierig hoe het staat met de opleiding van de 3 meisjes, als onderdeel van het 
Youthproject. ( zie onze vorige nieuwsbrieven ). We hopen de tijd te hebben om hun school te bezoeken, dit 
geldt overigens ook voor het opleidingsinstituut  van Bakary. Om de activiteiten na het voltooien van de studie 
van de meisjes te helpen opstarten onderzoeken we de mogelijkheid om een Micro Kredieten Bank voor de 
jeugd te starten. 
 
Cash-project:  
 
Onze stichting houdt zich niet bezig met ontwikkelingswerk, wij richten ons op samenwerking, ondersteunen 
en faciliteren. Het zijn de mensen zelf die bepalen wat er moet gebeuren. Toch blijkt dat men altijd de druk 
blijft voelen van de sponsor, waardoor de spontaniteit geremd wordt. Ondersteunen is complex, omdat we de 
lokale context als buitenstaanders nooit echt zullen begrijpen. Wat werkt nu als je mensen werkelijk uit de 
cirkel van armoede en uitzichtloosheid wilt halen? Geef gewoon cashgeld, “unconditional cash transfer”. Bied  
perspectief! 
 
Er is veel literatuur over deze nieuwe manier van hulpverlening, gewoon geld geven, zonder voorwaarden, 
zonder projectdoelen en zonder terugbetaling. De mensen ter plekke weten zelf heel goed hoe ze hun eigen 
situatie en toekomst kunnen verbeteren, alleen ontbreekt het hen vaak aan  middelen. Onze opzet is om    5 
vrouwengroepen elk een bedrag in contanten te geven, zonder verdere condities en verplichtingen.  
In diverse landen zijn dit soort projecten erg succesvol, men bepaalt gezamenlijk wat er met het geld gebeurd.  
Belangrijk is dat de vrouwen naast het ontvangen van het geld ook de mogelijkheid moeten krijgen voor 
trainingen op financiele gebied en andere vaardigheden. Mogelijk dat Bakary hen hierin kan ondersteunen. 
We zijn erg benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen.  
Persoonlijke note: “ik heb veel vertrouwen in dit soort ondersteuning”. 
 
( Even een zijstapje: op dit moment is er veel aandacht voor de besteding van het voor Oekraïne ingezamelde 
geld, Giro 555. UNICEF, een van de hulpfondsen, heeft tot nu 1.250 kwetsbare gezinnen in Oekraïne geholpen 
met contante donaties. Per gezinslid wordt een geldbedrag van 70 euro uitgekeerd, gedurende 3 
maanden. Oekraïense gezinnen kunnen zo zelf bepalen wat ze nodig hebben, zoals medicijnen, voedsel, 
hygiëneproducten en brandstof. Op de lange termijn vergroot het hun veerkracht en weerbaarheid in 
crisissituaties. Nu is deze hulp m.n. gericht op overleven, in de toekomst op verdere zelfredzaamheid.  
Door deze opzet wordt er niet meer gedacht voor, maar door de mensen. ) 
 
 
 



In onze vorige nieuwsbrieven staat het verhaal van David. Hij heeft ons tijdens de Corona tijd geholpen 
voedselpakketten uit te delen. Ondanks dat hij zelf bijna niets heeft, blijft hij delen en anderen helpen. Hij 
heeft lange tijd een juice-bar gehad op het strand, maar door het wegvallen van het toerisme was het voor 
hem niet mogelijk om zijn gezin te onderhouden.  
Door huurachterstanden werd hij met zijn vrouw en kind uit huis gezet. Hij werd dakloos, zijn vrouw en kind 
konden bij iemand anders wonen. We hebben hem geholpen, maar de problemen bleven. Om hem te 
bedanken voor zijn hulp hebben we hem een bedrag geschonken, een soort Cash-project, waarmee hij een 
winkeltje heeft geopend. Regelmatig heb ik contact met hem. Mijn vraag: “how is your business” wordt keer 
op keer beantwoord met “it is going small small, but I’ll manage, don’t worry” Onderstaand een foto van zijn 
winkeltje. We gaan hem zeker opzoeken en zijn benieuwd hoe het echt met hem gaat. Hij zal nooit vragen om 
hulp! 
 

 
 
 
Naast de projecten in Somita, het bezoek aan David in Sukuta, gaan we ook aandacht besteden aan de 
samenwerking met het dorp Tumani Tenda. In Tumani Tenda was een Nederlandse stichting actief. Deze 
stichting is opgeheven en het resterende saldo is naar onze rekening geboekt. Samen met de Nederlandse 
consul in Gambia gaan we dit verder uitwerken.  
 
In onze volgende nieuwsbrief komt het verslag van dit bezoek. 
 
Wij danken iedereen voor hun 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. Mochten 
jullie een donatie willen doen voor het cashproject, vermeld dit dan bij de omschrijving. 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. 
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