Annual Report 2015
Jaarverslag Stichting Dohantu

Stichting Dohantu

Jaarverslag Stichting Dohantu – 2015

Inleiding
Sinds mei 2014 is de projectgroep REAR omgezet in een stichting. Voor deze verandering is gekozen
om Gambia te kunnen blijven ondersteunen, ook na het vertrek van Metsje Krol, de stichter van de
projectgroep. Om meer vastigheid te creëren en ook een ander imago mee te geven aan REAR, is
Stichting Dohantu in het leven geroepen. Deze stichting heeft tot doel wederkerig leren te
bevorderen tussen Gambia en Nederland. Via projecten en uitwisselingen probeert de stichting dit
doel te bereiken.
Bij projecten gaat het om tijdelijke of structurelere investeringen in verschillende zaken die de
bevordering van wederkerig leren tot doel hebben. Hierbij gaat het in alle gevallen om een financiële
investering.
Bij uitwisseling gaat het om ontmoetingen van personen in Gambia en Nederland die tot doel
hebben wederkerig leren te bevorderen. Omdat de financiële aspecten van deze uitwisseling in het
beschreven verslagjaar nog via Hogeschool Windesheim liepen, is hieronder geen beschrijving
gegeven van de financiële ontwikkelingen met betrekking tot deze poot van de stichting. Wel zijn er
aantallen en herkomst genoemd in onderstaand verslag om een idee te geven van de schaal waarop
uitwisseling mogelijk is gemaakt door Stichting Dohantu.
Om donateurs en andere relaties van Stichting Dohantu tussentijds te informeren zijn over dit
verslagjaar twee nieuwsbrieven verspreid: de Nieuwsbrief Zomer 2015 en de Nieuwsbrief Winter
2015. Aangezien deze nieuwsbrieven de activiteiten van de Stichting in de verslagperiode volledig
weergeven, wordt in dit jaarverslag voor wat betreft de beschrijving van de activiteiten naar deze
twee brieven verwezen. Zij zijn als bijlage aan dit verslag toegevoegd. Dit verslag volstaat daarom
wat de activiteiten van de Stichting betreft met de financiële verantwoording daarvan.
Het beleid van Stichting Dohantu is om de projecten op deze betrekkelijk kleine maar daardoor goed
beheersbare schaal ook in de toekomst te blijven doorzetten. Wat betreft de uitwisseling wordt
schaalvergroting nagestreefd, waarbij gepoogd wordt andere Hogescholen te benaderen ook
uitwisselingsstudenten te leveren. Dit is mogelijk omdat de uitwisseling niet langer volledig via
Hogeschool Windesheim zal lopen, omdat onze contactpersoon Metsje niet meer in Gambia
aanwezig is in dienst van de hogeschool. Uitwisselingen die vanuit Nederland naar Gambia worden
gepland zullen meer via de Stichting gaan lopen. Voor meer informatie over het beleid van de
stichting, zie het beleidsplan op de website.

1. Projecten
1.1 Stichting Djappoleen
We zijn dit jaar een nauwe samenwerking aangegaan met Stichting Djappoleen en dat heeft er toe
geleid dat het bestuur van Stichting Dohantu, nu ook het bestuur van Djappoleen heeft
overgenomen. We zetten het sponsorwerk van de stichting dit komend jaar door en beraden ons op
het samengaan van de twee stichtingen. Hierbij zal Djappoleen als project verder gaan onder de
stichting Dohantu.

1.2 Schoolgeld
Sinds september 2015 worden verschillende leerlingen aangedragen door verscheidene mensen in
Gambia, gesponsord door vrienden van Dohantu. Dit jaar zijn er 26 Gambiaanse kinderen naar school
gegaan dankzij de steun van onze donateurs.
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1.3 Individuele acties
Verschillende vrienden van Dohantu gebruiken Dohantu’s expertise om eigen projecten verder te
ontwikkelen. Hiervoor worden oa mensen aan elkaar gekoppeld zodat zij hun ideeën zelf verder
kunnen ontwikkelen. Voorbeelden dit jaar zijn het vrouwenproject van Ady Hoitink, individuele
donaties voor het Food Processing Centre, een taxi voor Buba Jallow en het coachingsproject van
Kees Izelaar.

2. Uitwisselingen
2.1 Uitwisseling studenten Nederland naar Gambia en v.v.
Hieronder treft u een tabel aan met daarin het aantal uitwisselingen dat heeft plaatsgevonden in het
verslagjaar. De eerste kolom geeft de instelling aan vanuit waar de uitwisseling heeft
plaatsgevonden. De tweede kolom geeft het aantal studenten/docenten dat is uitgewisseld vanuit
Nederland naar Gambia. De derde kolom het aantal docenten dat is uitgewisseld vanuit Gambia naar
Nederland.
Instelling
Hogeschool Windesheim
Gambia College

Aantal NL naar Gambia
15 studenten
0

Aantal Gambia naar NL
5 studenten
2 docenten

3. Financiën
Het afgelopen jaar was het eerst volledige boekjaar voor de stichting. Het is ook het jaar waarin we
een ANBI verklaring kregen. We hebben dit jaar veel gedaan en zijn financieel gezond. Er zijn
voldoende sponsoren voor de activiteiten die we doen. Vooral hogeschool Windesheim draagt flink
bij voor het laten studeren van 5 studenten uit Gambia en het werkbezoek van twee docenten.
Verder zijn er een groeiend aantal mensen die donateur zijn en is er een actieve werving op het
gebied van sponsoring. Dit is dan ook ons hoofddoel.
Naast de sponsoring van studenten zijn er ook diverse eenmalige acties. Zo is er dit jaar geld
beschikbaar gekomen voor een taxi, een router en benodigdheden, zonnepanelen etc. Ook de
vervanging voor een gynaecoloog is dit jaar geheel gefinancierd door derden.
In het onderstaande overzicht kunt u zien wat er dit jaar gebeurd is op financieel gebied. Dat de
eenmalige projecten procentueel zo hoog scoren komt omdat er een auto is gekocht. Daarnaast is te
zien dat de studerende Gambianen een flink stuk van de begroting vragen, maar daar is voldoende
dekking voor en dus is dat prima gegaan dit jaar.
Dohantu heeft geen spaarrekening en het beleid tot nu is ook om dat niet te krijgen. Als we meer
geld ontvangen, gaan we dat ook aan onderwijs uitgeven.
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3.1 Inkomsten en uitgaven 1 januari 2015 – 31 december 2015
Banksaldo 1 januari 2015: € 2.047,94

Debet
banksaldo
donaties particulieren

rekening

rekening

2015

2015

Bedrag

Credit

2.047,94 bankkosten

Bedrag

in
procenten
uitgedrukt

231,11

0,9%

3.288,50

12,2%

9.950,00

37,0%

198,00

0,7%

Gynaecologen vervanging

1.200,00

4,5%

Studenten in Nederland

7.573,23

28,1%

banksaldo

4.466,33

15.275,00 Sponsoring studenten

donatie Windesheim

4.022,17 Div. eenmalige projecten

donatie overige

5.562,06 Farato vrouwengroep

26.907,17

26.907,17
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3.3 Begroting 2016

Debet
Banksaldo
donaties particulieren

begroot

begroot

2016

2016

Bedrag

Credit

Bedrag

4.400 bankkosten

250

10.000 Sponsoring studenten

donatie Windesheim

3.000 Diverse eenmalige projecten

donatie overigen

2.000 Farato vrouwengroep

6.000
9.000
-

Gyneacologen vervanging

-

Studenten in Nederland
-

banksaldo
19.400

4.150
19.400

De begroting voor komend jaar is wat bescheidener dan vorig jaar. Dit zit vooral in het feit dat we
komend jaar niet weer 5 Gambianen te studeren verwachten. Mocht dat toch het geval zijn dan zal
de begroting grotendeels overeen komen met de resultaten van dit jaar.
Tevens bestaat er een mogelijkheid dat we een intensievere samenwerking krijgen met Djapolleen.
Een organisatie die zich ook inzet voor sponsoring van studenten. Op die manier zijn er maar 1 keer
overheadkosten. Als dat zijn beslag krijgt dan zal het resultaat van Dohantu aanzienlijk wijzigen, daar
stichting Djapolleen een reserve heeft van ruim 15.000 euro.
Het was een druk eerste jaar met veel activiteiten die financieel prima gedekt waren. Het aantal
sponsoren groeit langzaam, maar groeit en komt jaar zal weer een enerverend jaar worden op
financieel gebied. Wat ook precies de bedoeling is van deze stichting, nl. jonge mensen ontwikkelen
door educatie, zodat de samenleving zich verder kan ontwikkelen.

3.2 Bezittingen in Nederland op 31 december 2015
Bank- en spaarrekening Triodos
Waarvan gereserveerde voor projecten

€ 4.466,33
€ 3.000,--
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4. Bestuur
Per 31 december 2015 bestond het bestuur uit de onderstaande leden:
Jessica Bouva, voorzitter.
Marieke Izelaar, secretaris
Meindert Bruinsma, penningmeester
Stichting Dohantu
Haarlemmerstraat 31c
2312 DJ Leiden
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5. Bijlagen
Hieronder de nieuwsbrieven die in dit verslagjaar verstuurd zijn. Hieronder is alleen de tekst
weergegeven. Voor de opgemaakte versie zie de website.

Bijlage 5.1: Nieuwsbrief Zomer 2015
Beste vrienden van Dohantu,
Met deze nieuwsbrief houdt het bestuur van Dohantu iedereen op de hoogte van de actualiteiten
rondom de stichting. Afgelopen half jaar hebben in het teken gestaan van het verkrijgen van de ANBI
status. We zijn inmiddels al ver in het proces gevorderd en hopen jullie snel met goed nieuws te
kunnen verblijden!
Goed nieuws wat al wel te melden is, is de bevestiging van onze samenwerking met en uiteindelijke
overname van Stichting Djappoleen. Meer hierover op pagina 2.
De komst van de Gambiaanse studenten naar Nederland neemt een steeds vastere vorm aan. Het
enige wat nu nog geregeld moet worden zijn de visa voor de studenten. Als dat gelukt is, kunnen
deze leergierige Gambianen wederzijds leren mogelijk gaan maken. Een belangrijke ontwikkeling
voor ons, daarom meer hierover op pagina 2.
Verder zijn er als altijd allemaal kleine projectjes in ontwikkeling of al in de afrondende fase. Deze
brengen wij onder jullie aandacht op de derde pagina.
Metsje in Gambia
De tijd is omgevlogen, vertrokken in januari 2011 en nu juni 2015, zit het project In Gambia erop.
Werken en wonen in een ander land, nieuwe mooie indrukken en ook lastige en moeilijke
momenten. Hoe om te gaan mijzelf als blanke in een samenleving die nog sterk de sporen draagt van
kolonisatie en waar je als blanke per definitie een kans bent op een beter leven. En wie geeft ze
ongelijk! Maar ook het samen werken en leren met collega’s waarin dat verschil lijkt weg te vallen,
humor, lachen met elkaar en ook leren van de aanpak en de organisatie van hun lessen en de
omgang met studenten Waarbij mijn directheid soms gebruikt wordt om voortgang binnen het
college te bewerkstelligen. Want ik hoef toch minder de beleefdheidsvormen in acht te nemen en
rekening te houden met de hiërarchie als toubab. Maar ik kan mij af en toe toch ook heerlijk kan
verschuilen achter dezelfde hiërarchie.
Welke ervaring die ik opgedaan heb neem ik nu mee naar huis? Eén van de dingen die mij te binnen
schiet is dat ik mij wil inzetten om mijn opgedane kennis over de mensen en Gambia en het nog altijd
bestaande “superioriteit denken” in mijn werk bespreekbaar te maken en te kijken welke impact dit
heeft in onze samenleving en in het onderwijs. Mijn dochters hopen vooral dat ik mijn ontspannen
levensstijl mee ga nemen naar het toch wat gehaaste Nederland. In ieder geval, mijn laatste maand
hier is ingegaan, de laatste examens, het laatste nakijk werk, genieten van de sfeer tijdens de
ramadan en van het Koritei feest straks na afloop. De lieve vrienden die ik hier ontmoet heb zal ik
missen maar ik heb Gambia in mijn hart gesloten dus ik zal ze Insjaallah zeker weerzien.
Stichting Djappoleen en Schoolgeld
Stichting Djappoleen is een stichting die zich al jaren bezig houdt met het sponsoren van schoolgeld
voor meisjes die een bovengemiddelde intelligentie hebben, maar niet de middelen vanuit huis om
daar gebruik van te maken. Deze groep valt normaal gesproken buiten de boot, maar Djappoleen
weet ze toch naar school te krijgen. Deze stichting is alleen moe. Het heeft nog wel de middelen,
maar niet de energie om door te gaan. Om deze reden wil Dohantu graag het stokje overnemen.
Het bestuur van Dohantu zal ook zitting nemen in het bestuur van Djappoleen om er vervolgens voor
te zorgen dat het project Djappoleen door kan gaan “onder de vlag van” Dohantu. Dit betekent dat
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de meisjes gewoon naar school kunnen blijven gaan, omdat het al verzamelde geld, gewoon aan ze
uitgekeerd gaat worden. Tegelijkertijd krijgt Dohantu er een uitbereiding van het schoolgeldproject
bij. Dit past goed bij ons, omdat het project aansluit op onze beleving: wederkerige
onderwijsuitwisseling mogelijk maken. Dit kan natuurlijk alleen als er middelen zijn om naar school te
kunnen gaan. Deze verbinding gaan wij als Dohantu dus graag aan!
Ondertussen blijft ons eigen schoolgeld project ook gewoon bestaan: ook minder excellente
leerlingen en niet alleen meisjes komen bij ons in aanmerking voor schoolgeld. Wil je helpen?
Basisschool 60 euro, Secundair 160 en tertiair tussen 180 en 880 euro per jaar. Stuur een mailtje naar
info@dohantu.nl voor meer info of om een kind te sponsoren.
Gambia naar Nederland
Met elke stap die we zetten, komen we een stapje dichter bij het uiteindelijke doel om Gambiaanse
studenten ook te laten leren in Nederland, en hen tegelijkertijd hun expertise te laten gebruiken om
Nederland een stapje verder te helpen. Op dit moment is het nog even wachten op een goedkeuring
van het Ministerie voor een visum van een half jaar. Wanneer dit rond is zullen de studenten eind
augustus naar Nederland komen. Windesheim staat garant voor de studenten (dat is nodig wanneer
er mensen uit landen komen waarmee Nederland geen afspraken heeft gemaakt) en aan
Windesheim zullen zij hun minor volgen.
Over huisvesting en kleding zal Windesheim helaas niet gaan. De kamers die Windesheim voorziet
zijn te duur om in te wonen en ook kunnen ze niet alleen op kamers gaan voor die periode, want dat
geld is gewoon niet beschikbaar voor ze. Daarom vragen wij jullie of jullie (het liefst in de buurt van
Zwolle, maar als het verder is, is dat niet erg) een kamer over hebben waar jullie een student
onderdak zouden kunnen verlenen. Dit kan voor een gedeelte van de periode, of voor het hele half
jaar. Dit kan een half jaar worden om niet te vergeten, weet iedereen die wel eens op uitwisseling is
geweest.
Mocht je geen extra bed over hebben, dan zijn we ook blij met een eventuele donatie voor zakgeld,
een (tijdelijke) winterkledingdonatie, de organisatie van een uitje op je nemen, of zelfs het geven van
een workshop waardoor een educatieve uitwisseling mogelijk is. Namens de studenten bedankt!
Project Ady Hoitink
Iets wat altijd gewaardeerd en actief ondersteund wordt door Dohantu is eigen initiatief. Zo ook het
mooie werk van Ady Hoitink. Zij heeft binnen haar eigen kennissenkring een ronde gedaan op zoek
naar geld voor de vrouwengroep Farato. Deze groep probeert op een duurzame manier inkomsten te
genereren voor voedsel en andere basisproducten om Gambia er uiteindelijk mee uit te armoede te
trekken. Met het geld wat zij overhouden in de maand willen zij microkrediet verstrekken aan andere
Gambianen om hen ook een mogelijkheid te geven te groeien zoals zij aan het doen zijn. Een
ontzettend mooi ideaal en een goed project van Ady om hier zelf mee aan de slag te gaan.
Mocht jij Ady’s project ook willen steunen dan kan dit door geld over te maken naar Dohantu o.v.v.
Farato vrouwengroep.
Project Kees Izelaar
Een ander eigenzinnig project is dat van Kees Izelaar. Hij is al vaak op uitwisseling geweest naar
Gambia via bedrijven die door actief vrijwilligerswerk te doen, werken aan hun eigen competenties.
Dit vond hij een mooie ervaring die hij nog wel eens zou willen herhalen. Vandaar dat hij heeft
besloten eind september naar Gambia te gaan met een kleine groep professionals om daar met
bouwen aan Gambia te bouwen aan je eigen competenties. Meer hierover is te lezen op de website
van Kees: http://www.keesizelaar.nl/pages/posts/verandering-van-context-wie-is-er-hier-nou-gek173.php Maar hieronder vast een kleine indruk:
“Ontmoeting met mezelf
Schilderen in Gambia is een verhaal apart. De verf is van een andere kwaliteit dan wij gewend zijn. Ze
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noemen het ‘lime’. Het is dun, het druipt als een gek en dekt niet als je ermee bezig bent. Ik zag
mezelf weer met water het hek voor ons huis verven, zo mocht ik als jongetje van drie mijn opa (die
was echt schilder) helpen.
Schilderen in Gambia leverde me dus een (Noord-Zuid) conflict op: “we willen ze helpen, vragen ze
wat we moeten doen, betalen ze om verf te kopen en dan staan we in de brandende zon met water
op muren te strijken”.
Na enige tijd blijkt de werkelijkheid genuanceerder. De verf dekt naar onze maatstaven redelijk.
Bovendien blijken er andere redenen dan schoonheid te bestaan om wanden te schilderen. Verf
desinfecteert en conserveert lemen muren.”
Deze groep is inmiddels vol, maar mocht je interesse hebben, dan kun je je altijd opgeven voor de
reservelijst of een volgende ronde.
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Bijlage 5.2: Nieuwsbrief Winter 2015
Beste vrienden van Dohantu,
Met deze nieuwsbrief houdt het bestuur van Dohantu iedereen op de hoogte van de actualiteiten
rondom de stichting. Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het regelen van de ANBI-status
en het is gelukt! Dit is goed nieuws voor alle donateurs, want dit betekent dat giften aan Stichting
Dohantu fiscaal aftrekbaar zijn!
Het tweede succesje van Dohantu zien we terug in de komst van vijf Gambiaanse studenten in
Nederland. Hierover hebben jullie al kort bericht gehad in oktober. Het was een hele bevalling,
paspoorten kwijt, wachten op de IND en de Ambassade. Maar gelukkig is alles rond en moeten we ze
al weer bijna uitzwaaien.
Inmiddels is Dohantu druk bezig om de tweede lichting naar Nederland te krijgen. Dit keer gaat het
om twee docenten van het Gambia College die hier gastcollege’s zullen geven en op zoek zijn naar
ideeën voor de ontwikkeling van het Gambia College.
Als laatste komt de tweede editie van de Dohantudag steeds dichterbij. De kans om de Gambiaanse
studenten te ontmoeten, om elkaar te zien en bezig te zijn met Gambia. Er zal een film vertoond
worden over Gambia en de dag zal georganiseerd worden in Dronten.
Mamadi in Nederland
We, the Gambian students are very happy with the families we staying with because they make us
feel like home. Therefore we thank them and Dohantu as well for making everything possible for us.
We also don’t forget thank some of the students who always inviting us and making us feel like home
as well.
The SUN (Students United in The Netherlands) of Windesheim organized an activity day for us which
was very fun and amazing experience, de Efteling. Young or old, big or small, everyone experienced
the best of adventures, Everybody was screaming thinking that there heart will be taken away from
them at roller coaster . We are with international students from different part of the world: Portugal,
Germany, Denmark, France, China, South Korea etc. We learned a lot from each other.
The next day we went to In ‘t zadel (a little farm in Old Vossemeer). In addition to counseling and
daily activities one can enjoy different kinds of therapy with or without horses, because: “The most
beautiful thing you can be is yourself." Their methods include terms such as treatment,
communication, respect, without judgment, curiosity and central singularity. We really enjoyed it
there and learned a lot. It was a great time there we ride horse and we are to answers questionnaire,
very educative.
We experienced so much more, but unfortunately there is not enough space here to describe
everything! Follow Dohantu on Facebook or check the website to see the entire blog! So mooi thank
you all for making us fell like home!
Nederlandse studenten in Gambia
Nienke Harmsen loopt stage in Gambia:
“Aan het begin van week vier kwam ik tot de conclusie dat ik, na drie weken werken, mijn draai echt
heb gevonden. Ik begin mij meer op mijn gemak te voelen op de school (Methodist Special School
Kanyfing) en heb nu daadwerkelijk het gevoel dat ik ook echt mijn steentje bij kan dragen. Op de
school ben ik begonnen met het werken aan mijn project. Ik wil in groep 1 wat structuur aan gaan
brengen zodat de rust weer wat meer terug kan keren. Ik merk dat de kinderen veel last hebben van
de grootte van de klas en hierdoor elkaar gaan overschreeuwen.
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Tijdens de 3 maanden dat ik nog in Gambia ben wil ik dan ook kijken wat ik hier aan kan bijdragen.
Naast mijn project ben ik samen met de art teacher aan het kijken of ik daar met kleine groepjes aan
het werk kan. Door de taalbarrière kan ik niet veel met de kinderen doen. Daarom wil ik groep 1 wat
kleiner maken door iedere keer met kleine groepjes kinderen in de art klas aan de slag te gaan. Op dit
moment zijn we nog enkele ideeën op papier aan het zetten, maar ik hoop wel dat ik snel aan de slag
kan. Relaxen op school is heerlijk maar dat kan ik in de avonden en in de weekenden ook genoeg
doen. Ondanks de warmte buiten heb ik tot verbazing van de andere leerkrachten genoeg energie
waar ze graag gebruik van maken.”
Schoolgeld en vaste donateurs
Ik wil leren!
Dat kun je via Dohantu mogelijk maken. Voor een aantal kinderen en jongeren hebben we nog een
vaste sponsor nodig. Om schoolgeld, leermiddelen en soms het vervoer te betalen. Anders zitten zij
thuis en komen verder achterop. Vanaf 60 euro per maand kunnen we al iemand aan onderwijs
helpen, ook een kleiner bedrag is welkom! Goed om te weten dat onze contactpersoon in Gambia,
Marloes Kok , ter plekke contact onderhoudt. Doe je mee in 2016? Mail naar info@dohantu.nl
Dohantu zoekt geld
Ben jij (of weet je) een vaste donateur voor Dohantu? We zijn nog op zoek naar gulle mensen die met
een vast bedrag onze stichting willen ondersteunen. We hebben voor onze activiteiten in Nederland
en Gambia geld nodig en letten daarbij scherp op de uitgaven. En we willen soms een actuele nood in
Gambia snel oplossen. Ben jij ons vaste baken? Laat het weten op info@dohantu.nl
Projectweek
De Gambiaanse studenten hebben op de startdag van het nieuwe cursusjaar al kunnen proeven aan
het thema ‘Grensganger zijn’: ze hebben ontdekt dat het een thema is met veel (deel)aspecten.
Grens gaan in geloof/overtuiging: in ontmoeting met de ander. Grenzen in de rollen die je vervult,
bijvoorbeeld als vrouw of man.
In de week van 25 en 29 januari willen we o.a. met de inbreng van Isatou Ndow (hoofd Educatie
Gambia College) stilstaan bij de het thema gender in Gambia. Hoe wordt omgegaan met gender in de
cultuur, traditie en Islam? Welke verschuivingen zijn er zichtbaar en hoe voer je hierover de dialoog
met elkaar. Oustas Fatty geeft vanuit de islam zijn inzichten over de “rites de passages” in het leven
van ieder mens.
De Nederlandse en Gambiaanse studenten verdiepen zich in verschillende godsdienstige tradities en
leren hoe deze geloven omgaan met de overgangsmomenten in het leven van mensen. Wat is hierin
belangrijk, hoe wordt het vorm gegeven en hoe verhoud ik mij tot deze invulling? Waar kan ik iets
leren van andere geloven of zijn er ook gebruiken waar ik niets mee wil of kan?
Mooi om zo met en van elkaar te leren!
Afgeronde projecten
Afgelopen halfjaar zijn er ook verschillende kleine projecten afgerond. Dit met dank aan vrijwilligers
en andere vrienden die een hoop hebben mogelijk gemaakt. Allereerst willen we Mia Keulaerds
Stichting bedanken voor het vrijmaken van voldoende geld om het ICT netwerk van Gambia College
te verbeteren. Dankzij bemiddeling van Ine Verhaegh zijn er voor de school veel meer mogelijkheden
om Gambiaanse studenten ICT vaardigheden mee te geven. Dit zal hun kansen op de arbeidsmarkt
uiteindelijk aanzienlijk vergroten.

10

Jaarverslag Stichting Dohantu – 2015
Hoewel dit project niet helemaal past binnen de educatieve kaders die we normaal hanteren willen
we donateurs bedanken voor haar inzet om het leven van Buba te verlichten door hem de
mogelijkheid te geven zichzelf te kunnen onderhouden door zijn eigen taxi te kunnen rijden. Deze
zelfstandigheid maakt een ontwikkeling mogelijk voor Buba en zijn familie. Bedankt daarvoor!
De ervaringen van Kees Izelaar waren ook weer bijzonder. “We werken deze week aan het gebouw
van de bovenbouw van een plaatselijke school. We zullen vier lokalen weer wit maken en langs de
onderkant van een gekleurde band voorzien. Ieder lokaal een andere kleur. Wij helpen een lokale
ploeg en beginnen aan de binnenkant.
Iedere avond na het schilderen voeren we onze persoonlijke gesprekken. Hoe kan ik in mijn handelen
meer kwetsbaar zijn? Hoe kan ik beter mijn boosheid reguleren? Door de week heen halen we
allemaal resultaten binnen, stapje voor stapje. Mooi om te zien hoe iedereen steeds meer zichzelf
wordt. Onderlinge verbinding en een sfeer van intimiteit in de groep is het gevolg. De groep wordt
een eiland van rust. En dat is wel nodig tussen alle confronterende indrukken. Het is niet altijd
makkelijk als westerling in Gambia. Ook met goede intenties valt dat niet altijd mee.
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