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Inleiding 
Stichting Dohantu bestaat sinds mei 2014, toen de projectgroep REAR werd 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 2019 en de Nieuwsbrief Corona 

2020.  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. Dit verslag volstaat daarom wat de activiteiten van de Stichting betreft met 

de financiële verantwoording daarvan. Verder is aan de sponsors van de door Dohantu ondersteunde 

leerlingen een brief gestuurd om hen op de hoogte te brengen van de stand van zaken. 

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 

Wij zetten het werk van Djappoleen voort, ook dit jaar hebben wij de leerlingen die via Djappoleen 

gesponsord werden, van de nodige financiële middelen voorzien om hun schoolcarrière voort te 

zetten. Dit jaar hebben wij nieuwe kinderen uitgezocht die gesponsord mochten worden uit de 

werving van Djappoleen. Wij hebben hierbij de wensen van Djappoleen voorop gesteld. Dit betekent 

dat er excellente meisjes gekozen zijn, waarvan nu het schoolgeld gesponsord wordt. In 2019 hebben 

wij 18 kinderen gesponsord met deze fondsen. 
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1.2 Schoolgeld  

Sinds september 2015 worden verschillende leerlingen aangedragen door verscheidene mensen in 

Gambia, gesponsord door vrienden van Dohantu. Dit jaar zijn er 40 Gambiaanse kinderen naar school 

gegaan dankzij de steun van onze donateurs.  

1.3 Individuele acties  

Verschillende vrienden van Dohantu gebruiken Dohantu’s expertise om eigen projecten verder te 

ontwikkelen. Hiervoor worden o.a. mensen aan elkaar gekoppeld zodat zij hun ideeën zelf verder 

kunnen ontwikkelen. Voorbeeld dit jaar is het microkrediet voor het openen van een café, de 

aankoop van een taxi zodat de kost verdient kan worden door een Gambiaan en pot- en zaaigrond 

voor Njawarra.   

 

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 Aantal NL naar Gambia Aantal Gambia naar NL 

Hogeschool Windesheim 6 studenten 0 studenten 

Gambia College 1 docent 2 docenten 

 

3. Financiën 

 rekening  rekening 

  2019   2019 

debet Bedrag credit Bedrag 

banksaldo  6.831  kosten divers 295 

saldo project Djappoleen  14.402  schoolgelden  9.766 

donaties schoolgelden 9.503 divers eenmalige projecten  9.679  

donaties diverse projecten 6.342 Gyneacologen vervanging  900  

Gyneacologen vervangen 900     

terugbetaling kantine 200     

        

    lening kantine dames Jaiteh  300  

     saldo project Djappoleen   13.402  

     banksaldo   3.836  

  38.178    38.178  

 
Het afgelopen jaar was financieel weer een goed jaar, want we hebben veel kunnen doen met het 
geld dat binnenkwam. 
We hebben dit jaar meer kinderen geholpen dan voorheen, want het saldo halverwege was erg hoog 
en toen hebben we besloten extra kinderen te helpen. De extra inkomens waren niet begroot en 
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kwamen vooral van collectes die we kregen. Hiermee geef ik ook gelijk ons beleid aan. Als er geld is, 
moet dat naar Gambia. We potten niets op. 
Dit jaar is het eindsaldo lager dan vorig jaar, want in december 2018 is er € 2000, - binnengekomen 
voor een project dat we in januari 2019 hebben betaald. Daarnaast hebben we voor ongeveer € 
1000,- extra kinderen naar school laten gaan. 
Het microkrediet dat we hebben gegeven aan de zussen Jaiteh wordt keurig afgelost en van de € 
500,- is er nu nog € 300,- over. 
Diverse kleinere en grotere projecten hebben we ondersteund, van zaai- en pootgoed in Njawarra tot 
taxi’s voor een persoon die hiermee de kost verdient. 
  
We teren in op het project Djappoleen, maar dat was ook de afspraak, maar ook hier is er weer 
minder van de spaar gehaald dan betaald is. 
 
Al met al ben ik ook dit jaar weer een tevreden penningmeester, want er is niets mooier dan geld 
uitgeven voor een goed doel als dat er is en er was weer voldoende dit jaar. 
 
Groet, 
Meindert Bruinsma 
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4. Bestuur 
Per 31 december 2019 bestond het bestuur uit de onderstaande leden: 

Jessica Bouva, voorzitter. 

Marieke Izelaar, secretaris 

Meindert Bruinsma, penningmeester 

Stichting Dohantu 

Groenoord 253 

2401 AR Alphen aan den Rijn 
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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 2019 

Beste vrienden van Dohantu, 

Na een aantal zeer warme zomerdagen lijkt op het moment van schrijven het regenseizoen weer 

tijdelijk aangebroken. Over enkele weken begint het nieuwe schooljaar weer (ook in Gambia) en 

mogen we weer mooie plannen maken en terugkijken op een geslaagd schooljaar. Alle kinderen die 

wij sponsoring beloofd hadden, hebben deze ook gekregen. Met ingang van komend schooljaar stopt 

een grote sponsor. Dank voor alle jaren! Dit betekent dat er weer ruimte is voor nieuwe initiatieven. 

Als iemand van jullie hierin kan adviseren, zijn jullie meer dan welkom. 

In het afgelopen schooljaar hebben we van de gemeente van de Dominicuskerk te Amsterdam ook 

een mooie bijdrage mogen ontvangen. Dit geld zou geïnvesteerd worden in een science lab. Hieraan 

was in de gemeente Njawarra behoefte. Na overleg met de burgemeester van het dorp is besloten 

het geld te steken in het dak van het schoollokaal en de meubels. Dit heeft goedkeuring gekregen 

van de commissie van de Dominicus. 

Komend jaar willen wij graag met jullie onder het genot van een drankje in contact komen en praten 

over projecten in Gambia. Over dit evenement houden we jullie op de hoogte. Het zou leuk zijn als 

jullie aanwezig kunnen zijn.  

Hartelijke groet, het Dohantu team 

Mamadi Speaking 

Team Dohantu is a wonderful initiative, that they are rendering to the Gambian and Gambia at large. 

Dohantu is a foundation that is contributing immensely to the development of the Gambia at large 

by helping students at the Gambia college and schools. Metsje is one of the members of Dohantu, 

who served as lecturer in the Gambia college for five years and was a coordinator of the Dutch 

students from Windesheim University in their exchange program. 

The team of Dohantu helps and coaches many people, like myself. Many young people discovered 

their potential and they learned to believe in their initiatives and make them come true. Dohantu 

helps many children and families to be independent. 

Currently Duhantu are sponsoring many children from Lower Basic School up to  the end of High 

school, which include children across the country. During the years they have sponsored the 

education of over one hundred and sixty children. At the moment they sponsor about thirtyfive 

young people.   

Dohantu also helps families in micro finance credit in order to make them independent. 

As a saying goes; the government can’t do it alone without a collective movement of foundation and 

organizations  like Dohantu. 

‘’Together we can make the world a better place’’. 

Van Nederland naar Gambia 

Heehee, 

Mijn naam is Annekee en ik ben nu alweer een paar maanden terug in Nederland na een supergave 

ervaring. Ik ben namelijk 4 maanden naar Gambia geweest voor de minor ISD. (International 

Sustainable Development. Ik ben hier samen met 5 andere studenten heengegaan en ieder had zo 
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zijn eigen project. Mijn project heb ik gelopen in Africmed, een ziekenhuis. Ik werkte daar op de 

afdeling Radiologie. Je kunt je haast niet voorstellen hoe anders dit is als in Nederland, je gaat echt 

terug de tijd in. Ik moest namelijk de röntgenfoto's met de hand ontwikkelen, terwijl we hier in 

Nederland maar op één knopje hoeven te drukken.  

Het voelde voor mij heel raar om weer terug te zijn in Nederland de eerste weken. Ik was namelijk 

gewend geraakt aan de trage manier van leven. Ik was gewend aan weinig stroom en (koud) water, 

het lang koken van eten en zelf met de hand onze kleren wassen. Ik ben er daarom ook 

achtergekomen hoe luxe we het hier in Nederland eigenlijk hebben.  

 

Al met al, het was een super ervaring die ik niet had willen missen!!  

Groetjes Annekee 

 

Mr Jallow en Mr Tamba in Nederland 

In maart alweer waren mr Tamba en mr Jallow in Nederland. Zij hebben verschillende activiteiten 

ondernomen en een verslag geschreven van hun ervaringen. Een verkorte en vertaalde versie is 

hieronder te lezen.  

´De dag van aankomst was een dag waarin gelijk nieuwe indrukken opgedaan werden. Tijdens het 

rijden door Nederland zagen we dat de planologen keuzes hebben gemaakt over de 

landschapsinrichting. Zo waren de groene zones goed onderhouden. Dit maakte mij, Tamba, als 

geograaf, duidelijk dat het goed is om me ook in Gambia hard te maken voor het onderhouden van 

onze groenvoorzieningen. Tijdens ons verblijf in Kampen zijn er in die eerste week veel excursies 

ondernomen. Het bezoeken van de graanmolen heeft misschien wel de meeste indruk gemaakt. In 

Gambia is er voldoende wind, wij zouden dat meer kunnen benutten. Ook hebben we verschillende 

scholen bezocht, waaronder een Montessorischool in Amsterdam. Hier kwamen we erachter dat 

leren het best gaat als leerlingen niet van bovenaf gedwongen worden te leren volgens een vast 

curriculum. Ook bezochten we een school waar de meerderheid van de leerlingen gekleurd was, ik 

voorzie dat deze segregatie voor problemen gaat zorgen in de toekomst. Verder hebben we ook een 

islamitische school bezocht. Het was goed om te zien dat deze school met een gepland curriculum 

werkte waar onder andere respect voor andere religies ook aan de orde kwam. Als je dit soort dingen 

niet plant, gaat het mislukken. Wij zijn dankbaar voor alle bezoeken die we hebben mogen 

meemaken en ook alle sponsoring die er aan te pas is gekomen om ons financieel te ondersteunen 

om dit leren mogelijk te maken.’ 

 

Master Chef Jabou: Churragerte 

Ingrediënten voor vier personen: recept 

Rijst en pinda’s bij elkaar stampen. Voor elke kop rijst voeg je twee koppen pinda’s bij elkaar. Deze 

zet je onder  gekookt water.  

2 minuten koken en deksel erop. Regelmatig controleren en water bijvoegen als rijst en pinda’s het 

opgenomen hebben. Regelmatig roeren op een matig vuur.  

Het koken duurt ongeveer 20 minuten, tot het een papje geworden is (zoals Risotto).  

Voeg zout naar smaak toe. 
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Voeg suiker toe als het koken klaar is. 

Eet met yoghurt, bv als stevig ontbijt. 

 

Korte Mededelingen 

Gesponsorde leerlingen 

Op dit moment worden er 37 leerlingen gesponsord. Zij zijn tussen de 5 en 25 jaar en bevinden zich 

dus op verschillende type scholen. Sommigen zijn net begonnen aan het basisonderwijs, waar 

anderen bezig zijn met het behalen van een praktijkdiploma of universitaire graad. Namens Saikou, 

Mustapha, Jariatou, Isatou, Fanta, Aminatta, Fatoumata, Kebba, Bubacarr, Kadijar, Bintou, Lucy, Awa, 

Ousman, Fatou, Mambuna, Hulaymatou, Jaila en nog zo veer meer, ontzettend bedankt!  

Nieuwe sponsors gezocht  

Duidelijk is dat één van onze grotere sponsors na een trouwe dienst van zes jaar, volgend jaar een 

andere plek gaat zoeken voor haar aandacht.  

Hierdoor wordt het mogelijk om voor 10 kinderen een nieuwe sponsor te krijgen. Interesse in een 

deel van deze opvang? Neem dan contact met ons op. Dit kan via mail of persoonlijk. 

Bijkletsen  

We hebben het plan opgevat om een gezellig onderonsje te plannen in een  

Amsterdams café waarin we met elkaar kunnen praten en sparren over Gambia. Op deze manier 

hopen wij meer ideeën te krijgen, maar vooral ook gezellig met elkaar te zijn. Interesse? Houd 

facebook in de gaten! 

Nieuwe short film Gambia en the backway 

Verder hebben we te horen gekregen dat er weer een nieuwe short film over Gambia en the 

backway gemaakt is. Deze film van 10 minuten is geschikt voor scholen en educatie over migratie. 

Voor meer informatie kun je contact zoeken met ons of Emiel Martens. 

Intervisie 

En ten slotte: Metsje en Joke gaan in december as. Naar Gambia om de studenten van de 

lerarenopleiding en een aantal docenten te leren werken met intervisie. We willen graag dat de 

docenten het zelf kunnen voortzetten, als wij weer weg zijn. We hebben voor deze lessen een 

leerboekje ontworpen dat ook digitaal te verstrekken is.  

 

Bijlage 5.2: Nieuwsbrief Corona 2020 

 

Beste vrienden van Dohantu, 
Wat een rare tijd is het nu. Er heerst een virus over de wereld dat maakt dat veel andere zaken 

onbelangrijk worden. Ander nieuws dan het nieuws over het virus, lijkt niet te bestaan, omdat het zo 

anders is dan voorheen.  

Dit is zorgwekkend voor onze eigen economie, maar ook voor de economieën die voorheen al minder 

stabiel waren. Een land als Gambia dat volledig afhankelijk lijkt van toerisme en export, stort nu 

natuurlijk helemaal in. Een lastige balans omdat het bij ons al zo onzeker is. 

 

In deze nieuwsbrief aandacht voor de Gambiaanse kant. We laten Mamadi en Madam Ndow aan het 

woord. En we doen een dringende oproep voor een donatie om voedselpakketten te kunnen 
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verstrekken. In tegenstelling tot onze visie zal dit geld geïnvesteerd worden in voedsel, omdat we 

berichten krijgen vanuit Gambia dat door gebrek aan inkomen, er ook een nijpend gebrek aan 

voedsel is. En zonder eten, kun je niet leren. 

Hartelijke groet, 

Het Dohantu team 
 

Mamadi Speaking 
Normaal geef ik les op het Gambia College, maar nu zijn we gevraagd thuis te blijven. Alles vanwege 

Corona, ook bekend als COVID 19. Ik ben thuis met mijn zussen, broer, nichtjes en neefjes. En we 

moeten ons best doen ervoor te zorgen dat iedereen veilig is. We proberen ons met verschillende 

activiteiten bezig te houden.  

Aan de ene kant proberen we onszelf up-to-date te houden via verschillende media. Social media, 

maar ook de regering, mensen van de medische wereld en de WHO vertellen ons veel over preventie 

en controle van Corona. We moeten ons bewust zijn, want onze bewustwording kan ervoor zorgen dat 

we Corona kunnen verslaan.  

Daarnaast houd ik mezelf bezig met het recyclen van een stoel. Ik heb deze gemaakt van een lege 

rijstzak. Je wordt innovatief in crisistijd en dat is mooi, want heel veel meer kunnen we ook niet met onze 

tijd.  

Verder ben ik druk geweest in de tuin, om meer groente en andere planten te verbouwen, die we later 

kunnen eten. Dit scheelt geld en het is goed te eten wat van je eigen grond komt. Ik heb sla, 

komkommer, ui, basilicum en nog veel meer geplant. Bovenin de nieuwsbrief mijn creatie en verderop 

mijn plantjes. Wees goed voor jezelf, houd je aan de preventie methode, samen kunnen we Corona 

verslaan.           

Mamadi 

 

Mdam Ndow in Nederland 
Gambia, klein en ver weg van China, is toch COVID-19 niet gespaard gebleven. Er werd lang gedacht 

dat COVID-19 een virus was dat niet in staat was te reizen naar Afrika. Vanwege de brandende zon en 

de hitte geloofden velen dat COVID-19 niet zou overleven beneden de Sahara. 

Dit was niet het geval; toen er landen om Gambia heen besmettingen registreerden, kwam er paniek in 

dit kleine landje en begonnen voorbereidingen en plannen vorm te krijgen. Gambianen hebben een 

simpele samenleving, waarin de gemeenschap (van je dorp en je familie) belangrijk is. Mensen leven 

samen en doen hun dingen met elkaar. Vanwege de manier waarop de Gambiaanse samenleving 

georganiseerd is, zorgt zelfs één COVID-19 infectie voor gevaar voor de hele samenleving. 
 
16 Maart, het slechtst denkbare nieuws komt binnen: Gambia heeft zijn eerste patiënt, een import 

vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft gelijk grote gevolgen voor de scholen. Op 17 maart wordt een 

verklaring afgelegd door de president waarin staat dat alle scholingsinstituties, formeel en semiformeel, 

lager en hoger onderwijs, gesloten moeten worden. Sommige studenten zijn blij niet naar school te 

hoeven, anderen verdrietig en bezorgd. Door de sluiting van de scholen, kwam ook het besluit alle 

examens uit te stellen. De ‘National Assesment Test’, ‘Grade 12-secondary School Examinations’, 

‘Grade 9- Basic Cycle Examinations’, en gewone tentamens, alle toetsen warden verschoven (de 

eindexamens voortgezet onderwijs en de cito basisschool). De onverwachte sluiting van de scholen, 

maakte dat er in eerste instantie nog geen concrete plannen gemaakt worden om het leren door te 

laten gaan. 

Met het sluiten van de scholen, moest de minister van onderwijs snel met een plan komen om de 

verloren uren van studenten op een bepaalde manier in te vullen. Dagelijkse radio en televisie 

uitzendingen lieten lessen horen en zien die de leerlingen kunnen volgen. Voor het hoger en tertiair 

onderwijs is op dit moment overleg om te bedenken hoe het onderwijs toch doorgang kan vinden. Op 

dit moment is de grootste uitdaging om afstandsleren op poten te kunnen zetten. Gambia College, als 

tertiair instituut, is uiteraard ook gesloten; zowel studenten als docenten zitten thuis. Er is voor ons geen 

platform om afstandsleren op te zetten. Dit maakt dat wij niet anders kunnen dan geduldig te wachten 
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tot dit alles over is, terwijl we plannen maken hoe we de verloren tijd gaan inhalen… het verlengen van 

het academisch jaar de zomer in! 

 

Steun voor voedselpakketten 

Zoals te lezen is in de uitleg van Madam Ndow zitten studenten en docenten thuis. Dit betekent in veel 

gevallen dat een groot deel van het inkomen voor deze mensen wegvalt. Zoals in Nederland valt ook 

het bedrijfsleven in Gambia stil. Dit is funest op het moment dat je geen spaargeld hebt.  

Wil je de gezinnen die wij normaliter met schoolgeld sponseren, nu een extra steuntje in de rug geven? 

Doneer dan 60 euro o.v.v. voedsel. Daarvan kunnen wij een voedselpakket kopen waar een gezin een 

maand van kan leven. U kunt natuurlijk ook een ander bedrag overmaken.  

In dit pakket zit: 

10 liter olie D.625. Doos thee, mayonaise, macaroni, SMAC, 3 blikjes sardientjes, 2 stuks zeep, 1 keer 

waspoeder, 1 kilo aardappelen, 1 kilo ui, 12 eieren, blik koffiemelk, insectenspray D.1100, Rijst D1400 

Het is niet ons gebruik om voedsel te geven, omdat dit niet past binnen de relatie van wederzijds leren 

die we nastreven. Dit zijn uitzonderlijke tijden en op dit moment is overleven prioriteit. Overleven kan niet 

zonder eten, overleven kan niet zonder middelen om de hygiëne hoog te houden. Mocht u donateur 

zijn en voor nu een extra bijdrage willen leveren, dan stellen we dat erg op prijs. Mocht u geen 

donateur zijn en een bijdrage willen leveren, ook dan is uw hulp uiteraard van harte welkom. Uw 60 

euro zal goed worden besteed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


