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Beste vrienden van Dohantu, 

 

In deze nieuwsbrief onthullen we de nieuwe naam van REAR, nodigen we jullie uit om te komen eten en 

houden we jullie op de hoogte van de lopende en nieuwe projecten in Gambia. Vanaf augustus zal 

www.dohantu.nl ook deze informatie bevatten, tot die tijd kunnen jullie gewoon terecht op 

www.metsje.nl. Daarnaast hebben we ook een eigen rekeningnummer. Mochten jullie geld willen 

overmaken voor nieuwe projecten, of gewoon een bijdragen willen doen, dan kan dat op: 

NL74TRIO0197898106 

 

Van REAR naar Dohantu 

REAR neemt een nieuwe stap. In de afgelopen jaren heeft projectgroep REAR vanuit Windesheim en 

docent Metsje Krol bestaan om projecten in Gambia mogelijk te maken. De werkgroep zet deze 

projecten graag voort en wil deze activiteiten uitbreiden onder de naam van een nieuwe officiële 

stichting: Stichting Dohantu. Dohantu betekent in het Wolof “samen lopen”. De doelstelling van onze 

stichting is om kansen te scheppen waardoor mensen in Nederland en Gambia van elkaar kunnen leren. 

Soms zijn daarvoor praktische en materiële zaken nodig, soms is contact leggen tussen een stageplek en 

een stagiair genoeg.  

 

Financiële ondersteuning blijft nodig om projecten te 

vervullen. Het voordeel van Dohantu is dat we een 

ANBI-status aanvragen, waardoor uw financiële 

bijdrage eventueel kan worden afgetrokken bij de 

belasting. De financiële ondersteuning voor projecten 

die al in gang zijn gezet zetten ook wij voor deze 

specifieke projecten in.  

 

Want wij gaan door met de projecten die bij REAR zijn gestart: stages vanuit Windesheim, andere 

hogescholen in Gambia, nascholing voor leerkrachten, het ICT-lab op Gambia College, schoolgeld voor 

kinderen van de armste gezinnen, interreligieuze dialoog in het onderwijs, agrarische scholing in 

Njawarra en meer. Ook hier in Nederland zetten we activiteiten op. En zou het niet mooi zijn als een 

aantal studenten en deskundigen uit Gambia hier naar Nederland kan komen? We vragen jullie om hier 

aan bij te dragen, om hier over mee te denken en vooral om hiervan te leren. Dohantu, let’s walk and 

meet to learn! 

 

Namens het bestuur van Dohantu, 

Jessica Bouva, voorzitter 

 



Let’s walk, meet and eat 

Liep je stage in Gambia? Volg je het werk van Metsje Krol in Gambia? Was je betrokken bij de 

projectgroep REAR? Ben je nieuwsgierig naar de ideeen van Dohantu? Ondersteun(de) je een van de 

projecten in Gambia? Sluit je aan bij ons netwerk…. 

 

Om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en vooruit te kijken organiseert de kersverse 

Stichting Dohantu Gambiaanse ontmoetingen in ons pop up restaurant op zaterdag 20 september 2014 

van 15.00-19.00uur achter de Doopsgezinde Kerk in Utrecht (Oudegracht 270).  

 

Met  

 Stamtafels voor gesprekken van Gambiagangers  
 Presentatie van Stichting Dohantu door Jessica Bouva 
 Metsje Krol op de praatstoel: passie en plannen 
 Projecten in de etalage 

 
Zegt het voort, zet het in je agenda, neem andere belangstellenden mee! Helpende handen zijn welkom 

en kunnen zich opgeven bij jokebruinsma@home.nl  

 

Bericht uit Gambia 

De finale van Het WK Voetbal 2010 in Zuid-Afrika staat nog in het 
geheugen gegrift. Nederland onderuit tegen Spanje. De wedstrijd keek 
ik met een groep mensen in Binies, de toenmalige stamkroeg voor 
Nederlanders in Gambia. Ik heb nog nooit een kroeg zo snel leeg zien 
lopen. 
 
In datzelfde jaar waren de voorbereidingen met de projectgroepleden 
van REAR in volle gang om in januari 2011 te kunnen starten met het 
begeleiden van studenten van Windesheim en andere Hogescholen. 
Ook werd een stevige basis gelegd voor de samenwerking met het 
Gambia College. Gevestigd in Brikama waar de studenten gehuisvest 
worden en waar ze samen leven en leren met Gambiaanse studenten. 
Ook de plek waar ik en andere gastdocenten lessen zouden gaan geven 
om samen te leren en deskundigheidsbevordering te bieden. 
 

Nu, ruim 4 jaar verder, zijn we toe aan een nieuwe fase: een eigen stichting. Er is veel werk verzet door 
de projectgroep leden van REAR en zonder hen zouden we niet bereikt hebben waar we nu vandaag 
staan. Veel projecten zijn gerealiseerd: Een website; ruim 50 studenten zijn te gast geweest in Gambia; 
schoolprojecten zijn gefinancierd, waterputten en vrouwentuinen, schoolgeld voor kinderen en 
microkredieten zijn verstrekt. Maar om ook in de toekomst sterk verder te gaan en garanties te kunnen 
bieden voor duurzame samenwerking was het nodig om de randvoorwaarden te veranderen. 2015 is 
voorlopig het laatste projectjaar waarin ik werkzaam zal zijn in Gambia. Maar na die tijd willen ik en de 
anderen die gecharmeerd zijn geraakt van het land, door! Door met iedereen die zich kan vinden in de 
doelstelling van Dohantu om blijvend samen te lopen en wederzijds leren voort te zetten. 
 



De tijd is voorbij gevlogen maar maandag zit ik er weer, voetbal kijkend in de nieuwe Nederlandse 
stamkroeg. Wie weet sluiten we het jaar 2014 winnend af in de finale!       
Onze verwachtingen zijn hoog gespannen en de inzet is hoog, zowel voor het voetbal als voor de 
toekomst van stichting Dohantu.   
 
Metsje  

Lopende Projecten 

Afgelopen periode zijn we druk bezig geweest om REAR om te vormen tot een betrouwbare stichting 

waarbij wij meer transparant kunnen handelen naar jullie als onmisbare donateurs. Veel nieuwe 

projecten zijn er dus nog niet opgezet. Wel zijn er een aantal zaken afgerond, mede dankzij jullie hulp. 

 

Unite4Kids 

Het geld voor de bouw van de klaslokalen was in november vorig jaar rond. Nu kunnen wij vertellen dat 

de bouw van de klaslokalen ook succesvol is afgesloten! Vanaf volgend schooljaar(??) kunnen de kleuters 

genieten van hun nieuwe lokalen en toiletten. Namens onze kleine vrienden ontzettend bedankt voor de 

mogelijkheden die jullie geboden hebben! 

 

Ziekenhuis Njawarra 

Vanuit Njawarra kregen wij weer een verzoek: de enige dokter van 

het dorp kan wel wat hulp gebruiken. Hij deed het verzoek of wij 

geen studenten verpleegkunde of vroedvrouwen kenden die stage 

willen lopen in de kliniek. Leni Kat, verloskundige, heeft deze 

oproep beantwoord en is bereid om in september met een collega 

naar Gambia af te reizen. Zij wil onderzoeken of er een contacten 

kunnen worden opgebouwd en of er stageplekken kunnen 

ontstaan. Op deze manier zullen toekomstige stagiairs meer 

praktijkervaring op doen, en kan de arts van het dorp leren van Leni 

en met de geboden hulp wat lasten verdelen. Hopelijk lukt het ons 

ook om twee Gambiaanse studenten geneeskunde of verzorging 

stage te laten lopen. Deze wederkerige leerervaring, zowel voor de 

stagiairs, als voor de arts, is voor ons het toonbeeld waarmee wij bij 

Dohantu aan de slag willen. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u 

van de vorderingen op de hoogte houden. 

 

 

Ossen voor Pah Pahne 

Giny Kooi en Christa Leeftink hebben met hun 

inzamelactie en veel lichamelijke inspanning twee 

ossen gekocht voor een boer. Deze arme man 

was vorig jaar getroffen door de veeziekte en had 

daaraan zijn beide ossen verloren. Met de hulp 

van Giny en Christa hoeft hij geen os te huren en 



heeft hij net voor het regenseizoen begint, toch weer twee harde werkers in zijn tuin staan. Christa, Giny 

en alle gulle gevers, ontzettend bedankt! 

Stage 

Wil jij graag een uitdagende stage in het buitenland? Een stage waarbij je direct bijdraagt aan het welzijn 

van anderen, maar tegelijkertijd werkt aan een unieke zelfontplooiing? Neem dan contact op met 

Marieke (info@dohantu.nl), zij zal kijken of er een bedrijf of school gevonden kan worden waar jij het 

type stage kan lopen waarbij je bijdraagt aan de Gambiaanse samenleving en aan je eigen ontwikkeling. 

Hieronder staan een aantal openstaande vacatures voor stages ter inspiratie: 

 

Pabo studenten  

Wil jij als Pabo student eens ervaring op doen in het buitenland? De hierboven beschreven 

kleuterschool, gebouwd door Unite4Kids, biedt hier de mogelijkheid toe. Je kunt hier ervaring op doen 

met de kleinste kinderen van de school.  

Mocht je nu liever werken met wat oudere leerlingen, dan kan er ook een andere basisschool gezocht 

worden. 

 

ICT-lab 

In de vorige nieuwsbrief spraken we over laptops die door Windesheim geleverd zijn om het 

computerlokaal in te richten. De taak die nu opgepakt moet worden is een toenemende ICT kennis. De 

mogelijkheden die de leerlingen op de computer hebben verschilt nogal: sommige leerlingen weten niet 

wat een USB en mail is, andere leerlingen kunnen met de basis van windows overweg, maar zouden baat 

hebben bij meer technische kennis. Lijkt het je leuk om leerlingen met verschillende achtergronden wat 

betreft ICT nieuwe zaken bij te leren, neem dan contact op! 

 

Studenten Verzorging 

Gambia heeft veel verschillende soorten zorginstellingen, van psychiatrische inrichtingen tot 

ziekenhuizen. Wil jij met je opleiding nieuwe ervaringen op doen? Kom dan stage lopen in Gambia! Er 

zijn je al veel studenten voorgegaan. Lees hun blogs op www.metsje.nl of vanaf augustus op 

www.dohantu.nl.  

 

Ben je niet meer geïnteresseerd om op de hoogte gehouden te worden omtrent nieuws over Dohantu, 

meld je dan af voor de mailinglist door te mailen naar info@dohantu.nl. 


