
 
  

Annual Report 2020 
Jaarverslag Stichting Dohantu 

Stichting Dohantu 
 



Jaarverslag Stichting Dohantu – 2020 

 
1 

 

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 Corona 2020 en de Nieuwsbrief Zomer 

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 2020 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 45 Gambiaanse kinderen naar school 

gegaan dankzij de steun van onze donateurs.  

1.3 Individuele acties  

Corona heeft een grote belasting gelegd op Gambianen en Nederlanders dit jaar. We hebben 

voedselpakketten geleverd. Andere projecten stonden dit jaar nagenoeg stil. Op het randje van het 

nieuwe jaar is Jos Hummelen naar Gambia gegaan. Hij gaat onder andere een verbinding leggen 

tussen de leer van Maria Montessori en het Gambiaanse onderwijs. Hierover is nog niet veel te 

zeggen, het merendeel van zijn activiteiten zal plaatsvinden in 2021 en derhalve in het volgende 

jaarverslag verschijnen.   

 

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. Vanwege Corona en de daarop volgende reisbeperkingen zijn er zes studenten kort naar 

Gambia gegaan, zij zijn snel weer teruggevlogen. Docenten hebben dit jaar niet van en naar Gambia 

kunnen reizen. 

Instelling Aantal NL naar Gambia Aantal Gambia naar NL 

Hogeschool Windesheim 6 studenten 0 studenten 

Gambia College 0 docenten 0 docenten 

 

3. Financiën 
Wat is er weer veel gebeurd in het afgelopen jaar.  Gelukkig hebben we veel kunnen doen door veel 

giften en extra acties. Zo is er een behoorlijk bedrag binnengehaald voor voedselpakketten voor 

slachtoffers van covid-19. Daarnaast was er de enthousiaste Jos Hummelen die via een snelle actie 

even € 1800 vergaarde om dat vervolgens aan allemaal kleine doelen te spenderen. Er is bijvoorbeeld 

lesmateriaal van gekocht en er zijn voetbaltoernooien van georganiseerd voor jongens en meisjes. 

In het afgelopen jaar is er minder uitgegeven dan er gedoneerd is, dat verklaart het toenemen van 

het saldo. Er zijn nog een aantal zaken die in januari betaald gaan worden, maar dan nog is er een 

toename van het saldo. Dit zullen we het komend jaar weer rechtbreien, want ons uitgangspunt is en 

blijft dat het geld dat binnenkomt ook wordt uitgegeven. We hoeven geen reserves op te bouwen en 

daarnaast hebben we voor het project Djappoleen geen aanspraak gemaakt op de reserves. Dus 

komend jaar zal er meer geld naar Gambia gaan.  
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Overzicht van Kosten en Baten en tevens Balans 
 

    

 
rekening 

 
rekening 

  2020   2020 

debet Bedrag credit Bedrag 

banksaldo  3.836  kosten divers 338 

saldo project Djappoleen  13.402  schoolgelden  4.845 

donaties schoolgelden 7.676 divers eenmalige projecten  2.700  

donaties diverse projecten 2.700 Gyneacologen vervanging  600  

Gyneacologen vervangen 600 covid 19 voedselpakketten  3.175  

covid 19 voedselpakketten 3.235 project Jos Hummelen  391  

project Jos Hummelen 1.826 hartoperatie zoon Tamba  3.972  

hartoperatie zoon Tamba 3.972 lening kantine dames Jaiteh  300  

    saldo project Djappoleen   13.402  

     banksaldo   7.524  

 
 €37.247  

 
 €37.247  

 

Met vriendelijke groet, 

Meindert Bruinsma, penningmeester Dohantu 
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4. Bestuur 
Per 31 december 2020 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 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 

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. 
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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 

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. 

 

Bijlage 5.2: Nieuwsbrief Zomer 2020 

 

Beste vrienden van Dohantu, 
Het is een bewogen voorjaar geweest. Binnen de stichting hebben we afscheid moeten nemen van 

een drijvende kracht achter Dohantu. Tegelijkertijd is er ook nieuw leven binnen de stichting gekomen 

in de vorm van een dochter van onze voorzitter. Ook hebben we een nieuw actief lid. Een bewogen 

eerste helft van het jaar. 

Tegelijkertijd is het een bewogen halfjaar in heel de wereld. Corona beheerst nog steeds ons leven. In 

Nederland is dit merkbaar door gesprekken van de president over een toename van het aantal 

besmettingen. Hoe zal het schoolleven vorm gaan krijgen? Voor Gambia betekent dit nieuwe 

uitdagingen; hun toeristenseizoen zal niet op gang komen en dit is funest voor het inkomen van veel 

inwoners. Daarnaast zullen ook hun scholen opgestart moeten worden, educatie gaat altijd door. Zij 

hebben nog iets langer om na te denken over hoe dit vorm zal krijgen. Maar ook daar moeten 

beslissingen genomen worden. 
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In deze nieuwsbrief een blik op het overlijden van Joke, maar ook  een bericht over Afrikaanse mode en 

een bericht van Janna, ons nieuwe lid. 

Veel leesplezier  

Het Dohantu team 

 

Mamadi Speaking 
As it was decided by the ministry of education both Grade 9 (last grade of junior or upper basic school) 

and Grade 12 (last grade of senior or high school) had to be examined. 

The ministry education of the Gambia facilitated media education across the grade before the 

examination but many student were not able to follow this because of tension of corona and secondly 

many are not having the access to radio, television, etc. 

 
As a grade 9 teacher, I did revision with the students, in which we had lessons two times a week with my 

subject area, Home science and I revised examination papers with them and also their syllabus and as 

we know, it was prompt because it takes for two week for them to revised and then the following week 

they have their examination. 

 

The lessons were a success, were revision was done with the students in order to help them, in their 

examination process to exit from junior school to senior school. Nevertheless it will be hard for slow 

learners and many mindset was set on the danger of the virus. 

 

During our session, we do observe the preventatives measures, first of all the students and the teachers 

wash their hands and every day, they are checked on their temperatures and they were asked to put 

on their facial mask in order to stop the spread of corona virus. 

 

We will come out of this crisis stronger than before. Mamadi. 

 

 

A tribute to Joke  
It is an honor to write this tribute for Joke de Beer —, colleague, lecturer, and board member of Dohantu 

foundation and in whatever other role we knew her. 

 

Joke de Beer loved The Gambia and The Gambia College from the bottom of her heart. The Gambia 

was part of Joke and like her second home. She was one among the Dutch nationals who would do 

everything to give the necessary support to the Gambia College and to Gambian students.  

 

We first met Joke when she came to the Gambia College to support training for the staff of Gambia 

College. This was part of activities organized and support by Metsje Krol and Windesheim University. Since 

then she has been part of Gambia College. 

 

Joke was somebody who supported the Gambia College in all areas. She opened her house and home 

in Kampen, to students of Gambia College who were on an exchange visit and spent one semester at 

Windesheim. Apart from opening her home, she also with her family, gave them all the necessary support 

to the extent of hosting some of them in her home.  

 

Not only, did she hosted and supported Gambia College students, but have hosted the management of 

Gambia College during their various visits to Windesheim. Her home was always open to Gambia College.  

 

Joke, a member of the Dohantu board together with her husband, and the other board members raised 

funds to support the education of many Gambian children.  

In December 2019, Joke was to come to the Gambia with Metsje Krol to run training for Gambia College 

students on InterVision, a programme that she worked tirelessly with Metsje Krol to see it happen. It was at 

the last minutes that we were informed that Joke was diagnosed with Cancer and would not be able to 

come to the Gambia. We felt sad and since that time we have always been praying for her, hoping that 

she will recover from the cancer, but as the proverb goes man proposes and God disposes, when God 

wants something and we as human beings wants the same thing, we would end up being the losers. We 

wanted Joke to be with us but God wanted her to be with him.  
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Joke to us at Gambia College, was kind loving, caring and straightforward. Joke believed in God and 

had faith in God. This can be seen in one of her emails replying to an email from Gambia College, Joke 

wrote.. 

  

“It is sometimes hard to be so patient. I have faith in God, He helps me through this difficult times. 

Metsje told me that people in the Gambia have compassion and that they are praying for me and for 

my family. That helps, you know?” 

 

In the last email she wrote… 

 

“Thank you for your mail and the courage you give and the prayers you say. It is sometimes difficult for 

me to find the words to pray. It helps me to know so many people pray for me.” 

We at Gambia College are proud that we knew Joke and her family and home in Kampen. We will miss 

her greatly.  May she rest in the peace that she so richly deserves. 

 

Janna Kat: nieuw lid van Dohantu 

Hallo allemaal!  

Mijn naam is Janna Kat en ik ben 22 jaar. Mijn Afrikaanse (Keniaanse) naam is Mutheu, wat 

'puur/oprecht' betekend. Deze naam heb ik gekregen tijdens mijn zes maanden stage in Kenia tijdens 

mijn opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening.  

Toen ik vijftien jaar was heb ik Gambia bezocht en daar is mijn connectie met Afrika begonnen. 

Inmiddels ben ik sociaal werkster en is die connectie er nog steeds. Ik kijk er dan ook naar uit om me in 

te gaan zetten voor Dohantu!  

Vriendelijke groet, Janna/Mutheu 

 

Kleermakersopleiding 

Insight Training Centre biedt sinds 2018 een naaiopleiding, die leidt tot een internationaal erkend 

certificaat of diploma. De school is gevestigd in Sinchu Alhagie. In zes maanden tijd leren studenten de 

basisvaardigheden, inclusief Engels en Ondernemerschap. Vervolgens leren ze tijdens een bedrijfsstage 

de kneepjes van het vak. Het meeste naaiwerk gebeurt - net als overal in Gambia - met 

handnaaimachines, omdat stroom niet overal en niet altijd beschikbaar is.  De opleiding is sterk gericht 

op het vinden van een baan of starten als ondernemer. 

Kleding op maat 

Studenten leren kleding op maat te maken, zoals gebruikelijk is in Gambia. De kleding is te koop. Voor 

een aantrekkelijke prijs is een kledingstuk te bestellen en te onderhandelen over levering van meerdere 

kledingstukken, gordijnen, tafellakens en dergelijke.   

Mondkapjes  

Wegens COVID-19 liggen de lessen stil. Studenten en docenten werken nu aan productie van 

mondkapjes. Een tweede order van 10.000 kapjes is bijna klaar.  

Meer weten?  

Kijk op www.facebook.com/Insighttraingambia. Kom vrijblijvend langs. Of bestel mondkapjes, levering 

(via DHL) mogelijk bij 50 stuks of meer. Contact: Rita van den Berg, Assistant Principal, (00220) 2900308 of 

5207005.  

Insight is gevestigd in Sinchu Alhagie, in de straat tegenover Hamat Bah Junction. Er staat een 

wegwijzer bij de afslag. 
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