
     

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamadi speaking 
Hallo allemaal, 

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: 

Nieuwsbrief Dohantu – najaar 2021 

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 

Beste vrienden van Dohantu, 

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. 

Hartelijke groet,  

Het Dohantu team 

  

 

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 
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opgehaald. Hartelijk dank voor jullie 

donaties. 

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’. 

 

Opbouw na de storm 

Sponsoring Marieyatou 

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 

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.”  

 
 

 

De bedragen voor: 

 

Class 1 tot 6 (primary school) - per 

jaar 70 euro 

 

Class 7, 8, 9  - per jaar 100 euro 

 

Class 10, 11, 12 - per jaar 130 euro 

 

 

 

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). 

Sponsoren gezocht 

https://fb.watch/85yAU0imMq/
https://anbi.nl/periodiek-schenken/


      

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

Verenigde Stichtingen Gambia 

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! (: 

Ik ga op reis en neem mee… 

Waar we komende 

periode mee bezig 

willen gaan: 

• Werven meer vaste 

sponsoren schoolgeld 

• Meedenken met 

onderwijsprojecten en 

stages in Gambia 

• Ondersteuning aan 

Njawara voor de 

opbouw na de storm 

• Ondersteuning aan 

mensen in Gambia 

ivm corona 

  

 

 

“By educating  , we 

can make the world a 

better place for 

everyone” 

Mamadi Jaiteh 
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Financiële bijdrage leveren? 

Dat kan op: 

NL74TRIO0197898106 

evt. o.v.v. een project   

 

 

Contact: info@dohantu.nl 

www.dohantu.nl 

facebook.com/dohantu  
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