
Verslag werkuren tijdens bezoek aan Gambia 

woensdag 5 maart 2014 

Weer terug in Gambia, wat sneller dan verwacht maar goed om weer terug te zijn. Buba is ons met 
de auto komen halen en kon het niet geloven dat ook Sandy en Paul erbij waren. Cardie werd 
meteen gebeld en we hebben haar even gesproken om te bevestigen dat we er echt waren.  

In Nederland hadden we al een boek voor Buba gemaakt met allerlei info over trips, dit in het 
Nederlands en in het Engels. Hiermee kan hij beter trips verkopen en uitleggen wat er allemaal 
mogelijk is.  

   

Donderdag 6 maart 

In december zijn we op bezoek geweest bij een groep van 26 vrouwen die grond verbouwd met 
groenten o.a. zoete aardappelen, uien, sla en later in het regenseizoen wordt er rijst op verbouwd. 

In december hebben we gesproken om hen te ondersteunen, door een stuk grond aan te kopen 
maar dit gaan we niet doen. We hebben besloten om hen te ondersteunen met waterputten. Er is 
veel contact geweest de afgelopen maanden en vandaag zijn we gaan kijken naar de resultaten. Er 
zijn ondertussen 6 waterputten klaar of bijna klaar. Dit is natuurlijk van heel groot belang voor de 
groei van de planten en daardoor natuurlijk de opbrengsten van de grond. Deze vrouwen verbouwen 
hier groenten die verkocht wordt en door de compound daar ter plaatse gegeten wordt. Het is een 
goed lopend project waar we veel gezinnen mee hebben kunnen helpen. Dit maakt het werk voor de 
vrouwen een stuk gemakkelijker.  

   

 

Vrijdag 7 maart 

Vandaag zijn we de school gaan bezoeken waar de kinderen van onze contact persoon in Gambia op 
zitten. Doordat we normaal altijd in de kerstvakantie komen is dit er nog steeds niet van gekomen. Er 
zitten ruim 300 kinderen op school. We hebben een gesprek gehad met de directeur en gevraagd 



wat wij kunnen betekenen in de toekomst voor deze school. Hier komen de nieuwe startende 
ondernemers tenslotte vandaan. Graag zouden ze een nieuwe computer hebben we gaan kijken met 
onze stichting wat we hier in kunnen betekenen. We hebben wel nu een bijdrage gedaan voor de 
school in de vorm van: schriften, pennen en potloden. Hier zijn ze erg blij mee omdat de kinderen 
hier zelf voor moeten zorgen en wat voor veel gezinnen erg moeilijk is. 

    

 

Zaterdag 8 maart 

Met Buba naar de Serakunda markt geweest hier hebben we twee schattige dames leren kennen. 
Deze 2 vrouwen hebben een plannetjes geschreven en hun ideeën willen wij ondersteunen. Deze 
vrouwen die wat eigen verbouwde kruiden daar verkopen, en gedroogde vis die ze zelf inkopen en 
weer wat duurder verkopen. Ook rijst kopen ze groter in en maken er zelf kleiner porties van en 
verkopen dit dan weer met wat winst. Buba heeft al eerder contact met hen gezocht. Wij hebben nu 
aangegeven dat wij voor 1 jaar de markt plaats voor ze zullen betalen. Zodat deze startende 
ondernemers een duwtje in de goede richting krijgen. 

   

Lekker wezen eten bij de familie van Bubba dit doen ze om ons te bedanken, en wij genieten er van 
om bij ze te eten en te spelen met de kinderen. Dit jaar ballen –iets lekkers mee genomen voor de 
kinderen. Voor de compound kleding, tandenpasta en borstels, zeep bodylotion, lippencrème, 
deodorant etc. zodat ze weer een hele tijd vooruit kunnen. 

      

 



Zondag 9 maart  

Chris is wezen vissen met de visser die we de afgelopen jaren hebben ondersteunt. Flink wat vis 
gevangen waar we weer veel mensen mee hebben ondersteund o.a. de compound van onze contact 
persoon en Solomon. Met de visser gaat het goed, door de verhalen die we op zoover zetten weten 
de toeristen hem te vinden. Natuurlijk blijven we hem volgen. Chris heeft zijn zeehengel aan 1 van de 
vissers Alex Fatty gegeven. En voor de volgende keer willen we haken mee brengen zoals vorig jaar 
zie foto. 

  

Bij het avond eten hebben we Allergie leren kennen, een jongen uit een dorpje bij Kololie 28 jaar en 
sinds 2003 pas naar school gegaan. We hebben wat sieraden van hem gekocht die hij zelf maakt, en 
de helft weer terug geschonken zodat hij deze weer aan andere kan verkopen. Door deze jongen zijn 
we op een nieuw project gekomen. Jongeren/kinderen zijn de startende ondernemers van de 
toekomst en op deze jongeren een betere start te geven willen we aan het begin beginnen. 

In Gambia kunnen niet alle ouders het jaarlijkse schoolgeld betalen. Veel kinderen, vooral op het 
platteland kunnen daardoor niet naar school en blijven thuis om hun ouders te helpen met 
huishoudelijke taken. Voor een bedrag van 40,-- euro (incl 5,- administratie/reiskosten) kan een kind 
een jaar lang naar school en krijgt het een schooluniform en schoenen. 

We willen zoveel mogelijk kinderen de kans bieden om naar school te gaan.  

Met het sponsoren van een kind helpt u: 

 Het kind, omdat het kind verzekerd is van een jaar lang onderwijs (belangrijk is natuurlijk dat 
het kind de hele basisschool periode kan afmaken) 

 De school, zodat de onderwijzers een salaris kunnen ontvangen en dit een betere continuïteit 
biedt. 

 De ouders, doordat de ouders het geld wat nu aan schoolgeld betaald moet worden op een 
ander manier kunnen besteden. 

Vindt u het ook belangrijk dat er een kind in Gambia naar school kan dan kunt u per e-mail contact 
met ons opnemen 

 

 

 



Maandag 10 maart 

Vandaag zijn we op bezoek geweest bij de stichting Future For Young People, zij hebben al ervaring 
met microkredieten. 

Met een microkrediet wille we kleine ondernemers in Gambia gaan steunen. Deze manier van 
ontwikkelingshulp is een van de beste vormen van daadwerkelijke hulp. Door mensen zelf 
verantwoordelijk te maken voor hun investering, leren ze zelfstandig een bestaan op te bouwen. Zo 
kunnen mensen die iets willen ondernemen zelf hun situatie verbeteren.  
De microkredieten die ondernemers krijgen zijn voor westerse begrippen erg laag. Een lening van 
100 tot 500 euro is vaak al voldoende om een bedrijfje te beginnen. De leningen worden met 
maandelijkse of jaarlijkse termijnen afgelost. Dit betekent dat de bijdrage na enige tijd opnieuw kan 
worden uitgeleend aan een volgende ondernemer. Uiteindelijk kunnen er met een eenmalige 
bijdrage meer ondernemers geholpen worden. 
 
Verder zijn zij bezig met een project geiten en schapenboerderij,  Tanji 

 

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking worden in Gambia meestal niet als 
volwaardig mens gezien. Ze hebben geen kans op een partner of werk en brengen soms de hele dag 
door zittend op een stoel, liggend in bed of ze worden soms zelfs opgesloten. FFYP is in het dorp Tanji 
onlangs gestart met de bouw van een zorgboerderij voor deze doelgroep, zodat onder begeleiding 
een dagbesteding kan worden aangeboden en zij het gevoel hebben functioneel te kunnen zijn. Het 
plan is om van start te gaan met vier jong gehandicapten uit het dorp. In een later stadium zullen we 
er meer gehandicapten bij betrekken. Er worden bij aanvang 25 geiten en 25 schapen aangekocht. 
Hiermee zal deels gefokt worden en een ander deel worden verkocht tijdens Tabaski of ceremonies 
aan de lokale bevolking of op de markt. Men streeft ernaar dat het project na twee jaar 
zelfvoorzienend kan draaien. We gaan kijken met onze stichting of wij kunnen bijdragen de vorm van 
een donatie van geiten en schapen. En misschien hulp in de vorm van bijscholing in de omgang met 
de gehandicapten gezien Jeannette en Sandy daar veel ervaring in hebben en ondersteuning op 
agrarisch gebied door Paul. 

Het was een zeer zinvolle middag, ontzettend veel geleerd en gezien een prachtig project. De 
voorzitter van deze stichting komt binnen kort weer naar Nederland en we hebben afgesproken dat 
we in Nederland weer contact met elkaar hebben. 



  

Dinsdag 11 maart 

Bezoek aan de plantage, deze zag er niet goed uit, Solomon is afgelopen winter onverwacht naar zijn 
moeder moeten gaan in de binnen landen. Deze is ziek geworden en hij moest voor haar gaan 
zorgen. Met zijn moeder gaat het weer wat beter, en Solomon heeft daar veel gewerkt, veel planten 
verbouwd en verkocht. Met hulp van een engelsman heeft hij nu een paard kunnen kopen waar hij 
toeristen mee over het strand kan laten rijden. Chris en Jeannette weten veel over paarden en 
hebben deze week verschillende keren met Solomon uitleg gegeven over hoe met dit paard om te 
gaan. Het is nog een jong beest, 2,4 maanden dus voorlopig gaat dit nog geen geld opleveren. Wij 
hebben vanuit de stichting een bijdrage geleverd voor voedsel voor het paard voor de komende 
maanden. 

   

Woensdag 12 maart 

De laatste dag jammer maar een prima week gehad waarin we veel hebben kunnen doen, veel 
projecten gezien en genoeg ideeën op gedaan voor het komende jaar. Op de valreep nog geweldig 
nieuws gekregen. De overheid heeft zelfs zijn  officiële goedkeuring gegeven voor ons project van de 
26 vrouwen.  
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Zaterdag 9 augustus 

Vrijdag avond laat aangekomen in Gambia, wat is het heerlijk om weer terug te 

zijn en iedereen weer te gaan bezoeken. Vandaag een dagje rustig aan, dat wil 

zeggen alle spullen die we mee hebben genomen,(ruim 60 kg ) uit gaan zoeken 

voor wie wat is. Daarnaast hebben we met iedereen contact proberen te 

krijgen. Dit gaat in Gambia anders dan in Nederland adressen (straten) kennen 

ze niet, dus je bent altijd afhankelijk van andere die je ter plaatsen de weg 

zullen wijzen. Internet heeft ook bijna niemand, men gaat naar een 

internetcafé en het telefoonnetwerk werkt helaas ook niet altijd. Dus het was 

nog een hele puzzel om alles gepland te krijgen. Afstanden zijn voor ons nog 

steeds niet in te schatten, gelukkig krijgen we hier veel hulp bij van onze 

mediator/taxichauffeur Buba. 

 

 



 

Zondag 10 augustus 

Vandaag zijn we Djee gaan bezoeken één van de sponserkinderen van Gambia 

Child. Djee woont  in Brufut, is een meisje van 12 jaar. Ze leeft onder bittere 

omstandigheden, hele dagen hangt ze in een rolstoel. Ze kan niet staan of 

lopen, niet praten, kan maar 1 arm en hand gebruiken, verstandelijk is er 

waarschijnlijk niets mis mee. Ze slaapt ’s nachts in een schuurtje. Er wordt niets 

met haar gedaan, omdat er geen geld is om haar ergens mee naar toe te 

nemen. Gambia Child gaat kijken wat ze in de toekomst voor haar kunnen gaan 

betekenen. Wij zijn Djee gaan bezoeken zodat ze weet dat ze niet vergeten 

wordt. Ik heb zelden iemand zo blij gezien, echt geweldig. Djee kan geen Engels 

ook haar moeder niet maar, er waren genoeg mensen die het voor ons konden 

vertalen. En haar gezicht vertelde ons alles. De dikke kleurpotloden zijn een 

groot succes, ze pakte ze meteen en ging aan het schrijven in haar schrift. 

Geweldig om te zien! 



 

 

 



 

 

Later op de dag zijn we nog op bezoek gegaan bij onze sponsorkinderen. Dit 

betekend dat wij voor het komende schooljaar hun schoolgeld zullen betalen. 

We hebben speciaal om dit mogelijk te kunnen maken het afgelopen kwartaal 

op verschillende rommelmarkten gestaan en op deze manier 80 euro bij elkaar 

verzameld. Dit is voldoende om 2 kinderen naar school te laten gaan.  

Even kort wat over het gezin. De man en vader van vier kinderen (3 

schoolgaande) was in dienst van het leger en was uitgezonden naar Soedan. Dit 

omdat hij hoopte om na zijn terugkomst wat geld te hebben verdient voor een 

betere toekomst voor zijn gezin. Maar het liep anders. Hij werd ziek en werd 

terug  gezonden naar Gambia. Hij had leverkanker. Na een paar maanden 



overleed hij. Hij heeft vreselijk veel pijn gehad gezien er in Gambia praktisch 

geen medicatie voorhanden is voor deze ziekte. Hij was nog maar half in de 

dertig. Zijn jonge vrouw bleef achter met de kinderen. De ouders van de vrouw 

zijn erg oud en kunnen ook niet meer werken. Zij wonen echter, niet bij elkaar 

op dezelfde compound. Ze hebben het financieel moeilijk omdat er geen 

inkomen meer is. We hebben het vermoeden dat de vrouw afhankelijk is van 

andere familieleden. Helaas hebben we maar geld voor 2 kinderen, we hebben 

tegen de moeder gezegd dat zij zelf mag bepalen welke 2 kinderen er dit jaar 

naar school kunnen gaan. Alhagie Saho, zal binnen kort alles met de school 

regelen en betalen (contact persoon van FFYP). De scholen zijn momenteel 

dicht, anders hadden we het zelf kunnen doen. 

 

 



 

 

 

Naast het schoolgeld hebben we ook voldoende schoolspullen kunnen geven 

en voor de kinderen 3 setjes met nieuwe kleren. Dit allemaal door de gulle 

giften die we dit jaar hebben gekregen.  

Maandag 11 augustus 

Vandaag zijn we op bezoek geweest bij een Eco-Lodge. Geheel zelfvoorzienend 

en werken vooral met solar. Erg interessant om te bekijken, zon hebben ze 

natuurlijk voldoende in Gambia. Jammer dat de zonnepanelen nog zo 



ontzettend duur zijn. Het zou een groot probleem in Gambia oplossen als er 

meer van dit soort initiatieven zouden zijn. 

   

Het is nu regenseizoen in Gambia, maar helaas weinig regen tot deze week (we 

hebben de regen mee genomen vanuit Nederland). Het was echt hard nodig 

dat het ging regenen voor de couscous is het al te laat. Geen tot weinig regen, 

betekend weinig opbrengst van de landbouwgrond. Dit is dus echt niet goed 

voor Gambia. Het project met de 26 vrouwen loopt. We zijn alleen even wezen 

kijken om de voortgaan te bekijken. 

 



Doordat Chris veel vis heeft gevangen in Gambia zijn we lekker wezen eten bij 

Buba natuurlijk hebben we ook voor zijn compound weer de nodige spullen 

mee genomen. 

 

 

Dinsdag 12 augustus 

Vandaag zijn we op bezoek geweest bij een weeshuis waarin 47 meisjes zijn 

ondergebracht. Fatou, vroedvrouw en verpleegkundige in Gambia kon het leed 

van die meisjes niet langer aanzien en startte een weeshuis voor hen. Niet in de 

laatste plaats omdat ze zelf op 4-jarige leeftijd wees werd en het in haar jeugd 

heel zwaar had. Vanaf jonge leeftijd had ze dan ook de wens om arme kinderen 

of kinderen zonder ouders te helpen en dat deed ze ook daadwerkelijk. 



Veertien van de kinderen die ze daar opvangt, hebben helemaal geen ouders 

meer, de rest heeft nog één ouder, maar die kan niet voor hen zorgen. Fatou 

heeft naast het weeshuis dat onder andere bestaat uit een hele grote slaapzaal 

waar de kinderen ‘s avonds hun nachtrust vinden, een kraamkliniek. 

 In de kraamkliniek staat ze moeders en kinderen bij, in het consultatiebureau 

eveneens.  Een winkeltje, een schooltje en een apotheek zorgen voor een 

compleet aanbod. Met het consultatiebureau, het winkeltje en de apotheek 

probeert Fatou het weeshuis te bedruipen. 

 

 Maar omdat de armoede in het land zo groot is en ze mensen die in nood zijn 

niet weg wil sturen, betalen mensen ook vaak niets voor de geboden hulp. 

Vanuit Nederland hebben we heel veel kraamspullen, kleding en speelgoed 

mee kunnen nemen voor het weeshuis en de kraamkliniek.  



 

 

 

In de toekomst willen we graag de kraamkliniek blijven ondersteunen, en 

hierdoor ook het weeshuis. De kraamkliniek heeft vooral nodig: onderleggers, 

kraamverband, steriele gazen voor verbinden van wonden, verband, 

leukoplast, grote pleisters voor wonden, hechtpleisters, handschoenen, 

injectienaalden en spuiten, alcoholpats, kleine naaldjes voor prikken van de 

glucose, stripjes voor glucosemeter en ik ben op zoek naar een makkelijk HB 

bepaalden apparaatje wat lijk op een glucosemeter, iemand? qua medicatie is 

het lastig omdat het moeilijk mee te krijgen is maar wat hier veel word gebruikt 



en wat je wel mee kan nemen is paracetamol 125mg, 250 mg, 500mg en 

1000mg. Multi vitamines en Vitamine B en C. 

 

Later deze dag zijn we ook nog naar Madikie gegaan, dit is een van de 

sponsorkinderen van Gambia Child wij hebben vanuit deze stichting een braille 

typemachine mogen geven. Vanuit onze stichting hebben we gezorgd voor 

voldoende kleding en schoenen om naar school te gaan en wat speelgoed en 

schoolspullen. Geweldig om dit te mogen doen. Madikie is een blind meisje van 

8 jaar en woont in Bakau. Doordat wij nu bij haar geweest zijn kan ze in 

september starten op de blindenschool in Serekunda. Gambia Child heeft ook 

het schoolgeld betaald en het geld voor het vervoer van de begeleidster. Wij 

hebben dit meegenomen voor het 1e kwartaal, zodat zo ook echt kan gaan 

starten. 

 



 

Donderdag 14 augustus 

Met Fattie en Nady gaat het goed, doordat wij ze dit jaar hebben ondersteund 

door voor 1 jaar de kraamplaats te betalen hebben ze kunnen investeren in 

meer rijst en andere producten. Deze week heeft Chris op één dag meer dan 30 

buttervissen gevangen. Een paar daar van zijn naar de marktkraam van Fattie 

en Nady gegaan, deze hebben ze goed kunnen verkopen. We gaan er dan ook 

vanuit dat ze het komende jaar het zelf kunnen betalen. Als het nodig zal zijn 

om bijvoorbeeld de helft te betalen zal onze hulp bestaan uit een lening te 

verstrekken. We kunnen in ieder geval stellen dat deze startende ondernemers 

een duwtje in de goede richting hebben gekregen, en dat het succesvol is 

geweest. 

 



Vanuit de Nicolaas school in Oss hadden we een gift gekregen om 

schoolspullen te kopen voor een school dit hebben we gedaan, deze school 

staat in een wijk in Serekunda. In deze buurt wonen veel echt arme mensen 

veel alleenstaande ouders met soms wel 5 kinderen. We hadden voor hen 

schoolspullen mee genomen waar ze erg blij mee waren. Voor de volgende 

keer hopen we veel kleding mee te kunnen nemen, hier is veel behoefte aan. 

Uiteindelijk zijn deze kinderen de ondernemers van de toekomst, helaas is het 

nog steeds zo in Gambia dat niet alle kinderen naar school kunnen omdat er 

geen geld voor is. De prijzen van de scholen variëren nogal. Je hebt 

particulieren scholen en scholen van de overheid. De prijzen die wij hebben 

gehoord variëren van 40 euro per jaar tot 80 euro per kwartaal. Hier zit dan 

een maaltijd bij en vaak ook het schooluniform. Voor de schoolspullen moeten 

de kinderen zelf zorgen. Schriften kosten in Gambia bijna net zo duur als in 

Nederland. Een salaris van een Gambiaan zit tussen de 30 en 50 euro 

gemiddeld per maand. 

 



 

Vrijdag 15 augustus 

Laatste dag alweer, wat gaat een week toch snel. Vandaag hebben we kennis 

gemaakt met Wally en Pierre twee jongen mannen van 28 jaar. Ze willen een 

eigen bedrijfje op gaan starten, een soort bank. Ze gaan hier een plan voor 

schrijven, en wij gaan bekijken of we vanuit de stichting hier een microkrediet 

voor kunnen afsluiten. We zullen de komende periode via de mail contact met 

elkaar hebben. 

 

Verder zijn Chris en Jeannette vandaag met Solomon op pad geweest, de 

jongeman die we begeleiden met zijn paard. We hebben met hem een lening 

afgesloten om een zadel te kopen en hebben een halster geschonken. Zijn 



paard is ondertussen ook oud genoeg om toeristen te gaan rijden. Nu is 

Solomon helemaal klaar als het seizoen in Gambia begint om zijn eigen 

business te starten. 

Ook hebben we Buba vanuit de stichting een lenig gegeven om 4 nieuwe 

banden te kopen. De taxi is niet één van onze succesvolste projecten, maar we 

hebben het graag voor hem over. Door de opbrengsten van de taxi heeft hij dit 

jaar voor zijn compound een water aansluiting kunnen maken. Hier geniet nu 

de gehele buurt van, dit vinden wij ook erg belangrijk. 


