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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 Corona 2020 en de Nieuwsbrief Najaar 

2021.  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 

https://dohantu.nl/documenten/nieuwsbrieflente2021.pdf
https://dohantu.nl/documenten/nieuwsbriefnajaar2021.pdf
https://dohantu.nl/documenten/nieuwsbriefnajaar2021.pdf
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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. 

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  

Andermaal heeft corona onze werkzaamheden beperkt. Uitwisseling was niet mogelijk. Jos 

Hummelen is wél naar Gambia geweest en heeft het pad geëffend voor een samenwerking tussen 

Dohantu en Stichting Montessori Amsterdam. Jos heeft veel geld ingezameld via zijn eigen netwerk 

en geïnvesteerd in verschillende onderwijsprojecten. Tegelijkertijd was dit een rampjaar voor 

Gambia omdat er een hevige storm heeft huisgehouden. Deze storm heeft veel vernietigd, onder 

andere in het dorp Njawarra. Enkele van onze projecten van de afgelopen jaren waren weggeblazen. 

Er is geld ingezameld om de heropbouw van huizen, daken, en de school weer mogelijk te maken. Dit 

proces van bouwen loopt nog door in 2022.  

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 0 studenten 0 studenten 

Gambia College 0 docenten 0 docenten 

 

3. Financiën 
Dit wat het jaar van sponsoring en Njawarra. De sponsoring is hoger dan ooit geweest en de storm 

heeft veel verwoest in Njawarra en daar is in korte tijd veel geld voor binnengekomen. We konden 

snel handelen, waardoor er na 14 dagen al geld werd besteed aan daken en voedsel. 

Als penningmeester ben ik heel erg blij met hoe het dit jaar gegaan is. We hebben meer geld 

ingezameld en meer uitgegeven dan ooit. Dat doet met deugd, want er zijn dus veel mensen die ons 

ondersteunen waardoor er veel mensen geholpen kunnen worden. 
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Hieronder ziet u de getallen van dit jaar. Het project van Jos van Hummelen is vorig jaar gestart en dit 

jaar afgerond, dus de inkomsten waren vorig jaar en de uitgaven vooral dit jaar. We hebben meer 

sponsorgeld uitgegeven dan er is binnen gekomen. Dit hebben we gedaan omdat er geld over was, 

hierdoor hebben we meer kinderen kunnen helpen. Tevens ziet u dat Njawarra sterk geholpen is 

door de betrokken gevers van Dohantu. De diverse projecten zijn veelal kleine ondersteuningen van 

individuele sponsoren die contact hebben met een Gambiaan en die dan rechtstreeks helpen. 

Wederom hartelijk dank voor uw giften, fijn dat we dit kunnen doen door uw aandacht 

voor de ander! 

 

Financieel Verslag 2021 Dohantu   
Overzicht van Kosten en Baten en tevens Balans  

    

 rekening  rekening 

  2021   2021 

ontvangen Bedrag betaald Bedrag 

banksaldo  7.524  kosten divers 380 

saldo project Djappoleen  13.390  schoolgelden  6.166 

donaties schoolgelden  5.745  divers eenmalige projecten  1.606  

donaties diverse projecten 1.606 stormschade Njawarra  7.835  

stormschade Njawarra 7.835 project Jos Hummelen  1.666  

project Jos Hummelen 0 Gam Solar voor Njawarra  2.500  

Gam Solar voor Njawarra 2.500 ambulance Njawarra  800  

    lening kantine dames Jaiteh  300  

    saldo project Djappoleen   12.362  

    banksaldo   4.984  

  38.600    38.600  
 

Met vriendelijke groet, 

Meindert Bruinsma, penningmeester Dohantu 
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4. Bestuur 
Per 31 december 2021 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 Lente 2021 

Beste vrienden van Dohantu, 

Ruim een jaar geleden was daar een ziekte onder de naam Covid-19. Dit heeft grote gevolgen voor 
heel de wereld, maar zeker ook voor onze projecten. Hoewel er nog veel onduidelijk is, lijken sommige 
Afrikaanse landen gespaard te blijven van ernstige infectiegolven zoals deze westerse landen treffen. 
Desalniettemin voelen ook zij de consequenties van Corona.  
In deze nieuwsbrief aandacht schrijft Mamadi onder andere over de invloed van de maatregelen op 
Gambia, werkgelegenheid en de jeugd. Jos Hummelen heeft ruim twee maanden in Gambia verbleven 
en schrijft over zijn ervaringen. Daarnaast schrijft Metsje over haar online les op het Gambia College 
en vind je informatie over een interessant project, Gamsolar.  
Wat dit jaar ons zal brengen is nog niet te overzien. Hopelijk zal de economische schade snel 
herstellen en kunnen we verder op het pad van wederkerig leren. Tegelijkertijd zei Virginia Woolf al: 
“One cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well”  
Hartelijke groet, Het Dohantu team 

 

Mamadi Speaking 

Gambia, zoals elk ander land, is aan het worstelen om de verspreiding van Corona tegen te gaan. De 
regering heeft een lockdown ingesteld. Essentiële winkels mogen open zijn tot 14:00. Ook heeft 
president Adama Barrow zijn recht gebruikt om twee maal de noodsituatie uit te roepen. Dit kon voor 
in totaal 42 dagen. Het was in deze periode verboden om zonder gezichtsmasker buiten te lopen. 
Boete was 1.000 Delasi. Daarnaast was er een avondklok vanaf 22:00. Was je buiten ná dit tijdstip, 
kreeg je een boete van 5.000 Delasi. Door deze avondklok was het onmogelijk om agressief te worden 
of protesten te houden. Jongeren zagen dit echter als mogelijkheid om slecht bezig te zijn en te stelen. 
Dit ook door een gebrek aan werk. 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. Hierbij helpt onderwijs erg. We 
leren over de goede hygiëne maatregelen en geven dit door aan onze studenten. Op de scholen zelf 
worden er ook andere maatregelen genomen, zo moet iedereen zijn handen desinfecteren en wordt 
de temperatuur opgenomen. Ook zijn de klassen kleiner gemaakt.  
Mamadi 

 

Jos in Gambia 

Ik kom van een andere planeet, van een andere kosmos en ik ben zo'n vijftig of honderd jaar terug in 

de tijd gegaan om een taal te vinden om daarmee te vragen en uiteindelijk te zeggen: waar ik vandaan 

kom, daar doen we het ongeveer zo, is dat niet wat voor jou? Biedt dat kansen? Brengt dat je ergens? 

Neemt niet weg dat ik me af en toe stikeenzaam heb gevoeld en regelmatig onbegrepen. Of het nou 

gaat om onderwijs (je hoeft niet pal voor de klas te staan en te praten om leren mogelijk te maken, 
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wist je dat?), ondernemen (als je opschrijft wat je iedere maand uitgeeft en verdiend, dan kun je dat 

bijhouden en dan kun je doelen stellen. Zou dat je motivatie kunnen geven?) of organiseren (als je er 

nou een goaltje bij bouwt, dan kun je vijf tegen vijf spelen en dat is leuker voor kleine kinderen dan 11 

tegen 11, want dan scoren ze meer). Ongevraagd advies, meestal. Dan is het niet gek dat de 

antwoorden soms uitblijven. Ik bedenk dat een echte goede voorbereiding misschien wel onmogelijk is 

voor het werken aan een onderwijsinstelling in Gambia. Het is trial and error. Soms - meestal, eigenlijk 

- blijkt iets een doorslaand succes, maar het loopt altijd anders dan gedacht. Vreemde ogen dwingen. 

Nu wil ik niemand ergens toe dwingen, maar als je nieuw bent in een organisatie (laat staan een land), 

zie je dingen die anderen al niet meer zien. Nou is het de kunst om eerst de context te begrijpen, 

vervolgens at te wegen of je daar vocaal over wilt worden en als derde hoe je dat dan doet, zonder je 

respect voor wat dan ook te verliezen. Vervelend verfrissend is het als iemand vraagt: waarom doe je 

wat je doet? 

 

Jos Hummelen 

 

Metsje en de online les 

Nu alle niet noodzakelijke Nederlandse overheid en bekrachtig door Windesheim niet mogelijk zijn 
hebben we het plan opgevat om het tweede van deel van de intervisie training die gepland stond met 
Pasen online te verzorgen. De studenten konden hiervoor online inloggen in Google Classroom. Alles 
was keurig georganiseerd door Omar Badgie . Vol spanning stond ik gereed achter mijn oude lessenaar 
die ik weer tevoorschijn had gehaald om afwisselend staand en zittend les te kunnen geven.  
De studenten druppelden langzaam binnen. Fijn om elkaar weer te ontmoeten en te spreken. Het 
huiswerk wat ze in de praktijk moesten uitvoeren was helaas niet gelukt doordat ook in Gambia de 
scholen lange tijd gesloten waren door Corona.  
Mijn ervaring met online lesgeven in Nederland is dat de studenten meestal binnen zitten op hun 
eigen kamer. Hier was dit zelden het geval. Sommige zaten buiten met de oproep tot gebed en de 
kinderen en buren duidelijk hoorbaar. Anderen zaten binnen maar duidelijk niet alleen en er was de 
nodige roezemoes. Wat ook lastig was dat het internet te traag was om opgenomen filmpjes te 
downloaden en bij meerdere studenten viel om de haverklap de verbinding weg. Dit hebben we 90 
minuten volgehouden en toen was zowel bij mij als bij hen de rek eruit om te blijven proberen van 
deze les een succes te maken.  
Ik had nog even contact met onze ICT vrijwilliger bij Dohantu, Gerrit Marskamp en hij geeft aan dat het 
land Gambia behoefte heeft aan kwalitatief goed Internet en capaciteit voor de groep gebruikers die 
groeit., Daarnaast betrouwbare stroomvoorziening, studenten die geld hebben om te betalen voor het 
kopen van bytes en voldoende privacy om ongestoord te kunnen werken.  
Ik heb in ieder geval concreet kunnen ervaren dat basisvoorwaarden om online te kunnen geven 
helaas nog onder de maat zijn. Stappen vanuit de overheid zijn gewenst. 

Metsje Krol 

 

GamSolar 
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Voorheen gaven we hier verschillende Gambiaanse recepten om thuis te proberen. De meest bekende 
Gambiaanse malen zijn inmiddels de revue gepasseerd. Nu wordt dit een ruimte om andere projecten 
aan te prijzen. Ditmaal valt de beurt aan Gamsolar. Een bedrijf in zonnepanelen en meer in Gambia.  
De missie van Gamsolar is voor een ontwikkeling zorgen in drie hoofdsectoren: water, elektriciteit en 
voedsel. Dit doen zij door vooral te investeren in agriculturele irrigatietoepassingen aangedreven door 
zonne-energie.  
Het bedrijf heeft bijna twintig jaar ervaring in Gambia en heeft verschillende experts in dienst. Mocht 
je op een verantwoorde manier willen investeren, dan is Gamsolar een goede partner. 

 

Wat kunt u doen? 

Op dit moment worden er verschillende 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. Wilt u ook 
helpen, neem dan contact op. Er zijn altijd leerlingen op de wachtlijst die baat hebben bij financiële 
ondersteuning. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om net als Jos tijdelijk ervaring op te 
doen in het Gambiaanse onderwijs. Dit kan in de vorm van een stage, maar ook op ander nivewau van 
expertise uitwisseling. Heeft u concrete eigenschappen die u graag zou willen delen, neem ook dan 
contact op.  
Als laatste is er altijd ruimte om binnen Dohantu op vastere basis mee te denken over ontwikkelingen. 

We zitten nooit stil en kunnen alle handen en hersenen gebruiken die er zijn. 

Bijlage 5.2: Nieuwsbrief Najaar 2021 

 

Beste vrienden van Dohantu, 

 
Ook in Gambia is het schooljaar weer begonnen. Met docenten, leerkrachten en studenten die 
worden gestimuleerd om zich te laten vaccineren tegen het Covid-19 virus. Zo worden er op Gambia 
College, net als in Nederland bij de Hogescholen, extra mogelijkheden gecreëerd om je te laten 
vaccineren.  
Met meer mensen die zich laten vaccineren in Nederland en in Gambia zijn er ook weer meer 
mogelijkheden. Zo kon één van onze Dohantu-leden (Metsje) gedurende de zomer weer naar Gambia 
toe om de intervisietraining op te pakken die zij was gestart met studenten en docenten van Gambia 
College. Echter werd haar ook duidelijk wat het coronavirus en -maatregelen en de  
 natuurrampen die zich hebben voltrokken voor impact hebben.  
In deze nieuwsbrief laten we jullie zien wat er met jullie giften voor de natuurramp in Njawarra is 
gedaan.  
We moedigen jullie aan om Gambia weer te bezoeken en om op die manier bij te dragen aan de 
economie. Daarnaast brengen we in beeld wat het voor kinderen betekent als zij worden gesponsord. 
En natuurlijk hebben we onze vaste rubriek Mamadi Speaking. Deze keer over hoe het is om als 
Gambiaan in Nederland te wonen.  
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Hartelijke groet,  
Het Dohantu team 

 

Mamadi Speaking 

 
Het is een tijd geleden dat ik mijn blogs met jullie heb kunnen delen door het drukke leven hier in 
Nederland.  
Nadat ik mijn integratie examen A1 in Dakar, Senegal heb gehaald in maart 2021 ben ik verhuisd naar 
Nederland om daar samen met mijn vrouw te leven. Ik had al ervaring opgedaan in Nederland en ben 
meerdere keren voor een kortverblijf hier geweest.  
In april ben ik begonnen met werken bij de Brinks Transport via een uitzendbureau, dankzij mijn 
partner. Ik werk in een magazijn als logistiek medewerker, waar het gaat om containers uitladen en 
soms ook inladen. Het is een uitdaging. Ik werk geduldig op alle locaties van Brink  
 Transport en gelukkig met fijne collega’s die behulpzaam zijn en mij begeleiden waar nodig. Dat helpt 
me om mijn werk goed te doen en om vindingrijk te worden in het oplossen van problemen. Er zijn 
veel verschillende situaties en elk moet je herkennen om verder te kunnen gaan.  
In de tussentijd heb ik vaak gesolliciteerd, maar tevergeefs. Soms is mijn opleiding niet voldoende, 
maar misschien is het soms ook mijn naam, mijn religieuze achtergrond of dat ik uit Afrika kom, dat 
maakt dat ik niet word uitgenodigd voor een gesprek.  
Ik heb in drie maanden tijd een tweede taalexamen gehaald en op dit moment ben ik bezig met het 
volgende examen. Ik hoop dat dit helpt om mijn droom waar te maken:  
 weer voor de klas te staan en les te geven, maar nu in Nederland. Het is een lang proces: diploma’s 
accrediteren, aanvraag bij DUO…er gaat veel tijd overheen voordat je verder kunt. Eén ding heb ik wel 
geleerd in deze tijd hier in Nederland het is belangrijk om aan je Nederlands te werken voor iemand 
die niet Nederlandssprekend is, je moet geduldig zijn, hard werken, jezelf blijven en vooral geloven in 
jezelf en dat geen enkele conditie permanent is.  
Veel dank naar mijn partner en haar familie, vrienden en mijn eigen familie. Hun steun helpt me. Ik 

blijf gemotiveerd, hard en gepassioneerd werken. Ik hou hoop. Mamadi 

 

Opbouw na de storm 

De storm in juli heeft Gambia zwaar getroffen. De North Bank in Gambia, waar het dorp Njawarra ligt, 
is één van de zwaarst getroffen gebieden. Veel mensen zijn gewond geraakt, huizen, scholen en 
klinieken zijn verwoest. Oogsten zijn mislukt. Metsje Krol en Lamin Sey bezochten Haddi Panhe, de 
eerste vrouwelijke burgemeester van Gambia en haar zoon, Pa Panhe, vervangend burgemeester 
i.v.m. haar leeftijd. De burgemeester is slachtoffer geworden van de storm. Een golfdakplaat 
doorboorde haar knie, waardoor lopen nu onmogelijk is. Ook de familie compound van Haddie en Pa 
Panhe, is één van de 120 compounds die zwaar is getroffen.  
Lamin interviewde verschillende mensen uit het dorp. De filmpjes zijn te zien op onze 
Facebookpagina. Ze laten de catastrofe zien waarin mensen terecht zijn gekomen. 
https://fb.watch/85yAU0imMq/  
Dat mensen hier in Nederland bewogen werden door wat er in Gambia gebeurde was te zien. Er is 
ruim 5.500 euro opgehaald. Hartelijk dank voor jullie donaties.  
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Ook het Rode Kruis, National Disaster Fund en Wereld Voedsel Organisatie dragen bij in de 
wederopbouw van de verschillende regio’s na de storm.  
In Njawara is er een task force opgesteld om het geld en eten te verdelen over de gezinnen en 
getroffen compounds. Alle 120 compounds krijgen dezelfde bedragen. Van het geld worden 
golfplaten, spijkers, cement en meer gekocht om de huizen weer op te bouwen.  
Pa Panhe dankt ons allen: “thank all people who put their money in supporting my communities. May 
God bless all of you and their families.”  
Wij wensen iedereen in Njawarra veel sterkte bij het opbouwen van de compounds en het dorp. Ze 

zullen nog lang de gevolgen merken van de storm. Donaties zijn nog steeds welkom, via het 

rekeningnummer van Dohantu met vermelding van ‘storm Njawara’. 

 

Sponsoring Marieyatou 

Veel studenten die gesponsord worden komen uit een familie waar niet voldoende geld aanwezig is 
voor onderwijs, doordat ouders niet voldoende inkomen hebben, doordat de kinderen wees zijn of 
een ouder hebben verloren. Mamadi geeft een voorbeeld van één van de kinderen die hij persoonlijk 
kent en wordt gesponsord via Dohantu. “Het gaat om Marieyatou Sanneh. Marieyatou verloor haar 
vader toen ze 8 jaar oud was. Zij en haar moeder bleven alleen over. Een hartverscheurend verhaal. 
Haar vader was een erg goede vriend van mij. Hij werkt als automonteur en hij werkte hard om zijn 
gezin, familie en vrienden te onderhouden. Iedereen was geschokt door het nieuws over zijn dood. In 
een korte tijd heeft hij verschillende artsen en gezondheidscentra bezocht, maar niemand had de 
kennis in huis om hem te helpen.  
De moeder van Marieyatou heeft haar school niet kunnen afmaken. Ze verkoopt in haar buurt eten. 
Met het weinige geld dat ze binnenbrengt en steun van familie kunnen ze eten en hebben ze een dak 
boven hun hoofd. Geld voor school is er helaas niet. Dankzij de donaties via Dohantu kan Marieyatou 
haar school wel af maken en verder leren om later haar familie bij te staan.” 

 

Sponsors gezocht 

Op dit moment hebben we een wachtlijst van kinderen die graag naar school zouden willen! Dus ken 

je nog een opa, buurvrouw, collega, neef, vriendin, achternicht, zwager, zus, of iemand anders die een 

kind naar school zou willen helpen laat het ons weten! Het liefst iemand die langdurig zou willen 

helpen om iemand naar school te laten gaan. Als je voor vijf jaar je sponsoring vastlegt kun je, omdat 

Dohantu een ANBI stichting is, dit volledig aftrekken van je belastbaar inkomen. Je krijgt dan dus een 

deel van de donatie terug van de Belastingdienst (zie https://anbi.nl/periodiek-schenken/ voor meer 

informatie). 

 

Verenigde Stichtingen Gambia 

Geregeld komen we projecten en andere organisaties tegen die we van harte willen aanbevelen. 

Afgelopen keer was dit GamSolar. Deze keer willen we Verenigde Stichtingen Gambia (VSG) onder de 

aandacht brengen. Een platform voor particulieren en stichtingen die samen met de inwoners van 

Gambia een steentje bij willen dragen aan de ontwikkeling van Gambia. De verschillende Nederlandse 
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stichtingen die in Gambia actief zijn, zijn hierbij aangesloten. Samen houden we contact en kijken we 

waar we kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken door het delen van kennis en ervaringen. 

Komend jaar viert VSG een lustrum. In de voorbereiding wordt gewerkt aan een dramaproductie met 

opbrengsten om in Gambia te besteden via de verschillende stichtingen. Empowerment, capacity 

building en ownership zijn de richtinggevende waarden hierin. Een uitnodiging volgt t.z.t. 

 

Ik ga op reis en neem mee… 

Je kunt weer op reis naar Gambia! Een aantal van jullie zal wel weten wat voor prachtigs Gambia te 
bieden heeft maar we nemen jullie graag even mee door het land. Verdwaal bijvoorbeeld op de mooie 
stranden of laat je verwonderen door de prachtige natuur.  
Zo zijn er palmbomen, mangrovebossen en de typisch Afrikaanse baobab boom. Dwars door Gambia 
stroomt de Gambia rivier. Het is mogelijk om een boottocht te maken over deze rivier en vooral 
tijdens zonsopkomst en zonsondergang is dit prachtig. Langs de waterkant groeien mangrovebossen. 
In Gambia zijn naast apen en krokodillen meer dan 400 vogelsoorten te spotten. Ook zijn er in de zee 
dolfijnen te spotten. De dierenwereld is dan wel niet zo breed als in andere Afrikaanse landen, toch 
valt er genoeg te zien.  
Gambia wordt ‘the smiling coast of Africa’ genoemd. De bevolking is erg behulpzaam en vriendelijk, 
wat zorgt voor een extra bijzondere reis. De gesprekken met Gambianen zijn ontzettend waardevol en 
leerzaam, dus ga deze gesprekken ook zeker aan!  
Daarnaast heeft Gambia een eenvoudige keuken en de gerechten zijn erg lekker. Probeer bijvoorbeeld 

kip Yassa, een kip- of visschotel met pittige citroensaus, veel ui met rijst. Of domada, een stoofschotel 

van in pindasaus gestoofd vlees. Als je bij mensen thuis eet, eet je vaak met elkaar uit een grote 

schaal. Met je rechterhand uiteraard! (: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


