Nieuwsbrief Dohantu – Zomer 2018
Waar waren we mee
Bezoek ook eens
onze website
www.dohantu.nl of
like ons op facebook
Financiële bijdrage
leveren? Dat kan op:
NL74TRIO0197898106

bezig:
• Sponsoring Schoolgeld
• Verzamelen van
Gambiaanse recepten
 Collecte Dominicus
 Komst Madam Ndow
(september)

Stone Cirkel

 Komst mr Tamba en mr
Jallow

Beste vrienden van Dohantu,
2018 is al weer halverwege. In Gambia
is het regenseizoen op de vooravond
van aanbreken terwijl in Nederland
een ongekend zonnig en warme zomer
lijkt aan te breken.
Dit eerste halfjaar is er een hoop
gebeurd. Het grootste succes is de
collecte van de Dominicus kerk te
Amsterdam op zondag 10 juni. Bij deze
bijeenkomst hebben we bijna 2.000
euro weten op te halen voor materiaal
voor een science vak op de Cycle
Basic School in Njawarra. Nu kunnen
we vanuit ons en Njawarra
vervolgstappen nemen zodat in

oktober 2018, met het nieuwe
schooljaar, een nieuw vak
aangeboden kan worden. Hierdoor
loopt de school en daarmee het
platteland minder snel leeg en wordt
het bèta-onderwijs weer een stuk
steviger.

 Verschillende kleinere
projecten

Ook de terugkeer van Madam Ndow,
hoofd van het Gambia College, is een
mooie mijlpaal. Zij zal in september
naar Nederland vliegen en twee
weken inspireren en leren. Dit in
samenwerking met Stichting Buganala.
Hartelijke groet,
Het Dohantu team

Mamadi speaking
Het regenseizoen is weer
aangebroken. Zoals jullie ongetwijfeld
weten hebben wij in Gambia twee
seizoenen: regenseizoen en droog
seizoen. Op dit moment zitten wij dus in
het regenseizoen. Een broodnodig
seizoen, vooral voor de landbouw. De
regen helpt de gewassen te groeien,
die families vervolgens gebruiken voor
hun inkomen. Het is dan nu ook het
moment dat veel mensen van de
stedelijke gebieden naar het
platteland trekken om hun land te
verbouwen.

Het gebied waar ik vandaan kom kent
niet veel ruimte. Hierdoor is er weinig
plek om te verbouwen. Ik heb een
kleine tuin waarin ik mais, cassave en
enkele groenten verbouw. In Gambia
zeggen ze: “Eet wat je verbouwt en
verbouw wat je eet”. Een deel van de
opbrengsten gaat naar mijn familie,
zodat ze een klein inkomen hebben.
Maar regenseizoen is niet alleen maar
fijn. Het is ook het seizoen waarin
daken lekken, huizen instorten. Vooral

de mensen met een laag inkomen
hebben hier last van. Ook ik had
vorig jaar pech, mijn dak begon
met lekken. Het huis is ouder dan
dat ik ben, dus heel gek was het
niet, wel vervelend. Kortom het
regenseizoen kent zijn ups en
downs. Maar we moeten er mee
leven en gebruik maken van de
opties die we hebben om Gambia
beter te maken.
Mamadi
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Hilde Dijkhuis – stagiair van Windesheim
Afgelopen half jaar heb ik de minor
ISD in Gambia gevolgd. Dit was een
geweldig half jaar. Ik heb veel
dingen gezien en meegemaakt. De
afgelopen vier maanden heb ik
een project opgestart in een
psychiatrisch ziekenhuis, Tanka
Tanka. Samen met tien andere
studenten woonde ik in Brikama. Ik
had de Gambiaanse cultuur niet
beter kunnen ervaren en leren
kennen dan hoe ik dat de
afgelopen vier maanden heb
gedaan. Samen met de groep heb
ik geleefd met en naast
Gambianen. Ik heb veel
samengewerkt met mijn
Gambiaanse collega’s in het
psychiatrisch ziekenhuis. Samen met
een Gambiaanse collega
maatschappelijk werk heb ik een
begin gemaakt met het
maatschappelijk werk in Tanka
Tanka. Samen met haar heb ik de
dossiervorming opgezet en een
samenwerking met collega’s van

andere disciplines in gang gezet,
onder andere met de
verpleegkundigen en met de
psychiaters. Door zo nauw met deze
collega’s samen te werken en met
andere Gambianen samen te
leven, zie je niet alleen een andere
cultuur maar leer je de cultuur
kennen en gedeeltelijk volgens
deze cultuur te leven. Je houdt
natuurlijk wel je eigen cultuur en je
eigen normen en waarden maar je
leert wel vanuit andere
perspectieven te kijken. Dit heeft mij
heel veel gebracht, niet alleen heb
ik kennis opgedaan maar ik ben als
persoon ook veel gegroeid. Wat ik
het meest ga missen aan Gambia is
de manier van leven, alles zit daar
in de relaxmodus. Je doet rustig
aan, geen stress om afspraken of
om op tijd te komen en je leeft met
de dag. Heel anders dan wat ik in
Nederland ben gewend, maar
zeker iets wat ik zal gaan
missen. Een ervaring om niet te
vergeten!

Mdam Ndow over haar bezoek in
september
Ik ben uitgenodigd om naar Nederland te komen door de
stichtingen Buganala en Dohantu. Mijn plan is om in
september in Nederland te zijn, tegelijkertijd met het begin
van het academisch jaar. Dit geeft mij de kans te zien hoe
instellingen in Nederland hun academisch jaar beginnen.
Zo kan ik een vergelijking maken met die van Gambia en
hoop hiervan veel te leren.
Tijdens mijn verblijf zal ik een aantal PRO8 scholen
bezoeken en een presentatie houden. Ik zal spreken over
wat we doen in Gambia met betrekking tot ons educatief
systeem. Daarnaast zal ik een bezoek brengen aan
Iselinge Hogeschool, Hogeschool Windesheim, ROC
Amsterdam en Montessori scholen in Amsterdam. Ik zal
hier spreken over het Gambiaans educatief systeem,
gender en een nieuw Gambia. Daarnaast zal ik ook tijd
kunnen doorbrengen met mijn vrienden Geert Holwerda,
Geert en Lucy, Metsje en haar dochters, Joke en Meindert
en Cees. Ik zal de kans krijgen interessante plekken te
bezoeken, waaronder hopelijk een boerderij, omdat
Nederland bekend is om zijn zuivelproducten. Ik hoop de
dingen die ik te zien krijg toe te kunnen passen in Gambia.
Oeps… Ik ga echt komen… Tijd om me klaar te maken.
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Waar we komend
halfjaar mee bezig
willen gaan:
• Sponsoring schoolgeld
• Opzetten Science
lokaal en lab
• Uitbereiding van
kleinere en grotere
projecten.
• Komst Mdam Ndow, Mr
Tamba en Mr Jallow
Contact:
info@dohantu.nl
www.dohantu.nl
facebook.com/dohantu

“Give a man a fish and
you feed him for a

Master Chef Jabou: Johos
Nodig:
Oesters, 5 uien, 1 paprika, 1 madam
Jeannette, bosuien, 1 complete
knoflook, 1 maggi blokje, 3 eetlepels
mosterd, dopje azijn
Maak de oesters schoon met heet water.
Wacht 5 minuten. Doe de oesters in een
zeef en spoel schoon met koud water.
(zonder schelp) Doe in een kom en zet
aan de kant.
Snij de uien, paprika, madam Jeannette
peper, bosui en één complete knoflook.
Doe alles bij de oesters .
Bak olie in de pan en voeg alle
ingrediënten + 1 maggi blokje, azijn en
mosterd toe. Kook alles goed (vanwege
de oesters). Voeg vervolgens 3 eetlepels
water toe en laat nog 2 tot 3 minuten
met deksel koken.
Voeg zwarte peper en zout naar smaak
toe. Eetsmakelijk!

day. Teach a man to
fish and you feed him
for a lifetime”
Chinees gezegde
Wil jij Dohantu helpen,
maar heb je niet een
specifiek project in
gedachte? Wordt dan
onze vaste donateur!

Afgeronde Projecten
De uitwisseling met stagiairs vanuit
Windesheim naar Gambia College gaat
gewoon door. Afgelopen halfjaar zijn er
10 studenten vanuit Nederland naar
Gambia gegaan en de verwachting is
dat er in september weer 8 zullen
vertrekken.
Ook de in de intro genoemde collecte
bij de Dominicus Kerk heeft
plaatsgevonden. Er is een mooi bedrag
opgehaald en het Science Project wordt
vervolgd.

Dit jaar zijn er weer een aantal leerlingen
die naar school konden door steun van
donateurs van Dohantu. Een groep van vijf
leerlingen heeft de studie afgerond. Deze
groep is inmiddels weer aangevuld met vijf
nieuwe gezichten. Ook is er dit jaar
voldoende geld binnengekomen om ons
totaal van 28 uit te bereiden met nog zes
leerlingen. Hierdoor zullen wij in het
volgende schooljaar 34 Gambiaanse
kinderen de mogelijkheid bieden naar
school te gaan. Dit is natuurlijk een goede
stap richting een betere toekomst.

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