Nieuwsbrief Dohantu – Winter 2016
Waar we afgelopen jaar
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

mee bezig geweest zijn:
• Sponsoring Schoolgeld
• Verzamelen van
Gambiaanse recepten
 Evaluatie studenten in
Nederland, hoe nu verder?
 Verschillende kleinere
projecten

Beste vrienden van Dohantu,
Met deze nieuwsbrief houdt het
bestuur van Dohantu iedereen op de
hoogte van de actualiteiten rondom
de stichting. Dit jaar was een spannend
jaar, vooral de afsluiting ervan. Zou
president Jammeh een burgeroorlog
veroorzaken met zijn weigering tot
vertrek, of zou alles met een sisser
aflopen? Gelukkig kunnen we
inmiddels melden dat het laatste het
geval is. Dit is goed nieuws en geeft
hoop, onder andere in de kracht van
de Gambiaanse democratie en die
van de rest van de West-Afrikaanse
landen.
Investeren in dit land is en blijft dus de

Mamadi speaking
Afgelopen maand was ongekend
spannend in Gambia. Met dank aan
God is alles toch nog opgelost
uiteindelijk.
Zoals jullie weten waren er verkiezingen
in Gambia op 1 december. Deze
verkiezingen werden gewonnen door
de oppositie onder leiding van Adama
Barrow. De verkiezingen zelf waren een
spannend moment, maar verliepen
zonder echte ongeregeldheden. Dit tot
het moment dat President Jammeh

moeite waard. Er blijft behoefte aan de
mogelijkheid tot scholing, omdat dit
onder andere de waarden van
gelijkheid en democratie naar voren
kan brengen. Dit gaat niet zonder jullie
steun, dank daarvoor. Inmiddels
sponseren we vanuit Dohantu 34
kinderen en daar komen de 18 van
Djappoleen nog bij. Goed nieuws! Zes
van de leerlingen gesponsord door
Dohantu zijn inmiddels afgestudeerd.
Top nieuws!
In deze nieuwsbrief verslagen van
verschillende vrijwilligers die actief
blijven in Gambia, een recept en
uiteraard een blog van Mamadi, om
Gambiaanse inzichten te geven in het
leven.
besloot dat de verkiezingen ongeldig
waren en hij daarom niet wilde
vertrekken. Barrow vluchtte voor zijn
eigen veiligheid naar het buitenland en
heeft hier 2 weken ondergedoken
gezeten. Dit op aanraden van de
ECOWAS (verbond West-Afrikaanse
landen). Zij vermoedde dat het veiliger
was voor de burgers als hij niet in het
land zou zijn. Ook burgers zelf vluchten
naar buurland Senegal, scholen bleven
dicht en ook winkels sloten hun deuren.
Zelfs toeristen namen vluchten eerder
naar huis.

Na ingrijpen van de ECOWAS
landen, die met praten de
president overhaalde te vertrekken,
is het gelukt. Jammeh heeft asiel
gekregen in Guinea-Equatoriaal.
Met dank aan goed ingrijpen van
de ECOWAS landen, is het gelukt.
President Barrow mocht zijn land in
om het te besturen.
Ik wil iedereen bedanken die
bijgedragen heeft aan de
vredevolle oplossing, Groeten
vanuit de Smiling Coast. Mamadi
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Esther naar Gambia, vervolg interreligieuze dialoog
Mijn naam is Esther Plaatsman. Sinds
1997 docent levensbeschouwing.
Momenteel werkzaam op Trinitas
Gymnasium in Almere.
Nadat ik in de afgelopen tijd
verschillende keren in Gambia/
Senegal ben geweest wil ik een
stukje verdieping op mijn verblijf
daar. Ik wil graag verder kijken dan
het vakantieleven. Ik ben onder
andere benieuwd hoe het is om
gewoon in de samenleving mee te
draaien. Om die reden ben ik op
zoek gegaan naar een project dat
ik in mijn vakantie zou kunnen
uitvoeren.
Ik ben in contact gekomen met het
Gambia College in Brikama. Daar
zal ik deze zomer meedraaien in
een project voor interreligieuze
educatie. In dit project ontmoeten

Islamitische en Christelijke studenten
elkaar en gaan ze met elkaar in
gesprek over hun godsdienst en de
tekenen van godsdienst om zich
heen. Het blijkt dat In Gambia
mensen van verschillende
godsdiensten vreedzaam naast
elkaar leven, maar eigenlijk geen
kennis hebben van elkaars religie.
Door deel te nemen aan dit project
hoop ik dat mensen meer op de
hoogte zijn van elkaars godsdienst.
Daarnaast is het een manier om
met de docenten in opleiding te
oefenen in de didactiek van het
(klassen)gesprek.
Begin januari ben ik al even op het
Gambia College geweest en kijk er
nu nog meer naar uit om deze
zomer daar aan de slag te gaan.

Madam Ndow na Nederland
Toen ik naar Nederland reisde en zowel basisscholen
als peuterspeelzaal heb bezocht, werd ik blij van de
indrukken die ik gekregen heb. Ik was onder de
indruk van het feit dat leerlingen in Nederland leren
door te spelen, er worden door de docenten veel
soorten speelgoed gebruikt, om ervoor te zorgen
dat de kinderen leren. Dit staat voorop in dit type
onderwijs en heb ik gelijk meegenomen naar de
ECD (opleiding voor peuter- en kleuteronderwijs)
Kinderen gebruiken ook de omgeving om
spelenderwijs aan de gang te gaan met leren over
het milieu. Dit gaf mij gelijk het idee om een
groentetuin aan de zijkant van de school te zetten.
Ook is ingezet dat kinderen leren speelgoed te
delen met andere kinderen, dit zag ik in Nederland
en wilde ik zeker meenemen naar Gambia.
Verder vond ik het mooi om te zien dat de kinderen
buiten speelden, ondanks dat het buiten erg koud
was, dat ze hierin leerden over het klimaat. De
groentetuin bij de school zou een idee kunnen zijn
Gambiaanse kinderen te leren over agricultuur,
belangrijk voor Gambia.
Het laatste belangrijke punt dat ik meegenomen
heb is dat ik de strikte setting van het ECD los wil
laten en ook hier spelenderwijs leren op een hoger
platform wil zetten. Het bezoek motiveert mij van
het ECD Gambia College een centrum van
excellentie te maken.
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Waar we komend
jaar mee bezig
willen gaan:
• Sponsoring schoolgeld
• Voortzetting uitwisseling
via Windesheim
• Uitbereiding van
kleinere en grotere
projecten.
• Verder opzetten
uitwisseling
Gambiaanse experts
naar Nederland
Contact:
info@dohantu.nl
www.dohantu.nl
facebook.com/dohantu

“Beide kampen
raakten in de war,
toen bleek dat het volk
gewoon vrede wilde
Loesje

Wil jij Dohantu helpen,
maar heb je niet een
specifiek project in
gedachte? Wordt dan
onze vaste donateur!

Master Chef Jabou: Chicken Yassa
Ingrediënten voor vier personen: 4
kippenpoten, vier grote uien, 2
aardappels, mosterd, azijn, peper,
groene paprika, wortel, rijst, olie/boter
Maak de kip schoon en marineer het in
een mengsel van mosterd, een scheutje
azijn, zout en peper. Laat de marinade
even inwerken. Braad de kippenpoten
aan tot ze gaar zijn en haal het daarna
van het vuur.
Snij intussen de uien en groene paprika.
Meng dit met mosterd, een scheutje
azijn en peper.

Bak kort het uien- en paprikamengsel
in voldoende olie. De uien hoeven
maar kort aangebakken te worden.
Haal het mengsel uit de pan en doe
de kip erin. Braad de kip verder en
voeg vervolgens het uien- en
paprikamengsel, de aardappelen en
wortels toe. Laat het zachtjes op het
vuur staan en voeg zo nodig water
toe.
Serveer de Yassa met rijst en een
frisse salade. Eet smakelijk!

Kook eventueel twee aardappelen of
een paar wortelen beetgaar.

Afgeronde Projecten
Afgelopen halfjaar zijn er ook
verschillende kleine projecten afgerond.
Dit met dank aan vrijwilligers en andere
vrienden die een hoop hebben mogelijk
gemaakt. Allereerst willen we Leni en
Marlies bedanken voor hun inzet om de
gynaecoloog van Njawarra te helpen
met het financieel ondersteunen van
een assistent, zodat hij niet langer 24/7
beschikbaar hoeft te zijn, maar soms ook
een ingeroosterd vrij moment kan
hebben. Dit komt ook de aanstaande
moeders erg ten goede. Dit is het
tweede jaar op rij dat zij deze steun
verlenen, dank hiervoor! Ook namens
Alieu Bah, de gynaecoloog en zijn
vervanger Amulai Jammeh. Dankzij de
inzet van deze twee dames zijn er
afgelopen jaar 1600 patiënten
geholpen, waaronder 64 zwangere
vrouwen, maar ook mannen en vrouwen
met andere lichamelijke klachten

(waaronder buikpijn, diarree en infecties).
Helaas ging niet elke zwangerschap goed.
Daarnaast zijn er veel van jullie die een kind
helpen naar school te gaan. Via Marloes
weten we dat deze kinderen met het geld
schoolgeld, schoolkleding, tassen en
materialen kunnen kopen. Zij doen het
goed en rapporten laten goede voortgang
zien. Onze en hun dank is groot. Op deze
manier krijgen zij zicht op een toekomst en
een baan die deze toekomst mogelijk
aangenamer kan maken.

Op deze manier help
je Dohantu een
stabiele stichting
worden waar
projecten kunnen
worden opgezet
omdat we weten dat
we de financiële backup hebben nieuwe
zaken te realiseren.
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