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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.  

Nieuwsbrief Dohantu – Corona versie 

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. 

Beste vrienden van Dohantu, 

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 

 

Bezoek ook eens 

onze website 

www.dohantu.nl of 

like ons op facebook 

Financiële bijdrage 

leveren? Dat kan op: 

NL74TRIO0197898106 

evt. o.v.v. een 

project   

Waar we afgelopen jaar 

mee bezig waren: 

• Sponsoring Schoolgeld 

• Intervisieproject 

• Microkrediet project in 

Njawarra  

• Komst Gambiaanse 

docenten naar Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.dohantu.nl/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Madam Ndow en Corona 

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.  

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! 
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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. 

 

Steun voor voedselpakketten Waar we komend 

jaar mee bezig 

willen gaan: 

• Sponsoring schoolgeld 

• Uitbereiding van 

kleinere en grotere 

projecten. 

• Voedselhulp voor 

Gambianen die 

inkomen kwijt zijn door 

Corona 

Contact: 

info@dohantu.nl 

www.dohantu.nl 

facebook.com/dohantu  

 

“One cannot think 

well, love well, sleep 

well, if one has not 

dined well” 

Virginia Woolf 
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Wil jij Dohantu helpen, 

maar heb je niet een 

specifiek project in 

gedachte? Wordt dan 

onze vaste donateur! 

Op deze manier help 

je Dohantu een 

stabiele stichting te 

worden waar 

projecten kunnen 

worden opgezet, 

omdat we weten dat 

we ervan verzekerd zijn 

dat we de financiële 

back-up krijgen om 

nieuwe zaken te 

realiseren.  
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