
Werkverslag van 21 t/m 28 Maart 2015 

We zijn 1 week in Gambia geweest, wat natuurlijk vrij kort is. Maar helaas het is niet anders, we waren 

al lang blij dat we er weer waren en iedereen weer zagen. 

Natuurlijk stond Buba op het vliegveld om ons op te halen, meteen was hierbij dag 1 al weer voorbij 

omdat we pas na middernacht aankwamen. 

Buba heeft een micro krediet bij ons, wat hij afgelopen winter zou terug betalen, dit is helaas niet 

gelukt. Wel heeft hij dit geld geïnvesteerd in een stuk grond zodat zijn familie nu hun eigen groente kan 

verbouwen en natuurlijk ook wat over is kan gaan verkopen. 

    

We zijn hier blij mee, met deze ontwikkeling het leren vooruit denken, wat in Gambia meestal niet het 

geval is. Hij had het natuurlijk wel moeten overleggen omdat het niet zijn geld was, maar ja hij ziet ons 

als zijn familie en een Gambiaan denkt nu eenmaal anders als wij en dat moeten we ook niet willen 

veranderen. Wel hebben we nieuwe afspraken gemaakt over hoe Buba het geld van het micro krediet 

terug gaat betalen. 

Doordat wij hem toen een auto hebben gegeven heeft hij veel kunnen beteken voor zijn compound 

maar ook voor het hele dorp. Hij heeft een watertap aan laten leggen, die nu door getrokken is naar zijn 

compound. Het hele dorp kan nu bij hem tegen een kleine vergoeding water halen. Dit scheelt heel veel 

tijd voor de meeste mensen en heel wat minder gesjouw. 

      



Hij heeft ook een waterput laten maken voor zijn land beter te kunnen bewateren. Er was nog geen geld 

om het land met een muur af te zetten, dus er lopen nu regelmatig geiten op van een ander die de 

planten op eten. Hier zijn ze nu druk mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Wij gaan kijken in de 

komende maanden wat de stichting kan betekenen om bijv. zaden gedoneerd te krijgen o.i.d. 

Ava hebben we vorig jaar al leren kennen dit jaar zijn we met haar naar Tanji geweest naar de vismarkt 

hier hebben we voor haar vis gekocht. Ook Chris is weer verschillende keren wezen vissen waar ze ook 

vis van heeft gekregen. Hier heeft ze heerlijke maaltijden van gemaakt die ze verkocht heeft. Doordat 

we haar deze week op deze manier een leuk start kapitaaltje hebben kunnen geven gaat ze het wel 

maken denken wij. 

    

Natuurlijk hebben we weer veel kleding uit gedeeld en zijn we naar een school geweest waar we weer 

de nodige spullen hebben af kunnen geven die we gekregen hebben van donateurs. Toen we 

aankwamen werden we toegezongen door alle kinderen geweldig, super leuk ontvangst! 

 

 

Ook Solomon hebben we bezocht, zijn paard ziet er goed uit, we hebben hem een donatie gegeven 

zodat hij de komende periode voor zijn paard eten kan kopen. In december hopen we dat hij zijn micro 

krediet terug kan betalen. 

 



Hier zie je wat super blije kids met nieuwe kleren! 

                     

De twee heren die een bank willen gaan starten, zijn nog steeds druk bezig. We hebben nog geen 

plannen gezien, maar deze zullen we binnen kort ontvangen. Dan gaan we natuurlijk ook zelf nog deze 

plannen beoordelen omdat we verantwoord met het geld om willen gaan wat we van donateurs hebben 

gekregen. Dit project gaat meer tijd kosten dan we hadden gedacht.  

 

We hadden dozen opgestuurd met allemaal spullen voor de kraamkliniek, deze zijn aangekomen in de 

week dat wij daar waren. Dit was natuurlijk extra leuk. Ook hadden we nog ruim 15 kg meegenomen 

aan overgebleven spullen van kraampakketen en kleding voor de kinderen van het weeshuis wat ook 

gerund wordt door Fatou. Fatou wil graag een overkapping maken voor het inentingsproject wat ze wil 

gaan starten, hier is veel geld voor nodig. Wat wij op dit moment niet hebben. Wel hebben we aan 

Fatou gevraagd of ze haar plannen uit wil gaan werken. Dan kunnen we misschien een aanvraag doen bij 

de Wilde Ganzen en gerichter donaties gaan vragen. 



             

Er is veel in het weeshuis gebeurd, door andere donateurs uit Nederland. De kinderen slapen nu niet 

meer op judo matten op de grond maar hebben nu bedden geweldig om te zien hoe dit geworden is en 

hoe blij ze hier mee zijn. 

              

Een van de meisjes kwam nog even speciaal haar schoenen laten zien die we hadden opgestuurd ze 

vertelde dat ze heel blij was met dit cadeau, ontroerend hoe blij ze zijn met deze spullen. Eind maart 

hebben we weer 7 dozen naar Fatou op kunnen sturen die eind april hopelijk aankomen. Zoals iedereen 

kan zien komen ze echt goed terecht. Eind juni hopen we weer veel dozen op te kunnen sturen zodat we 

ze deze zomer weer zelf kunnen afgeven. 

 

 

 



              

 

We zijn ook nog op bezoek geweest bij onze twee sponsorkinderen, ook hier hebben we weer de nodig 

sets kleding afkunnen geven, maar ook de benodigde schoolspullen zoals schriften, postloden en 

kleurtjes. Ook de leuke knuffel die we mee genomen hadden voor de jongste van het gezin werd met 

twee handjes aangepakt en heeft hij de hele tijd dat wij daar waren niet meer los gelaten. Met de 

moeder gaat het gelukkig weer een stuk beter, ze is verhuisd en weer getrouwd met de broer van haar 

overleden man.  

Deze zomer gaan we weer naar Gambia en willen we gaan proberen om een voetbalteam te voorzien 

van tenues. Voetbal is in Gambia ook erg belangrijk iedereen doet het, maar lang niet iedereen heeft 

voetbalschoenen of sportkleding. Dus wie kan ons helpen om met zoveel mogelijk sportkleding deze 

zomer af te kunnen reizen naar Gambia? 

          

De twee jongens die je hier ziet hebben ons naar het voetbalveld begeleidt ze hebben zelf een 

jeugdelftal. Voor hen willen we gaan proberen om een tenue gedoneerd te gaan krijgen. 

Ook hebben we eind maart 8 dozen met kleding op gestuurd hiervoor heeft Alagie (Future For Young 

People) iemand gevonden die deze dozen gaat verkopen. We willen dan in ieder geval de verzendkosten 

terug. Zodat we weer een beginnende ondernemer op gang helpen en heel veel Gambianen die op een 

makkelijkere manier aan kleding kunnen komen. Alagie wilde nog niet dat we kennis gingen maken 

omdat ze nog niet mogen weten dat er Nederlanders achter dit project zitten. Zoals we al vaker hebben 

aan gegeven denken ze anders dan wij. Om dit project een betere kans te geven is hier nu zo voor 



gekozen. In de zomer hopen we weer 8 dozen te kunnen sturen, en dan gaan we bespreken hoe dit 

project loopt. Voor dit project blijven we dus wel kleding nodig hebben, we hopen dat dit blijft lukken. 

Natuurlijk hebben we ook weer verschillende keren heerlijk mogen eten op de compound, en hebben 

mee de boodschappen gedaan op de markt. 

             

 

Als laatste zijn we in contact gekomen door onze mediator met Binthe zij maakt sieraden, ik heb wat 

sieraden van haar gekocht die ik in Nederland voor haar ga proberen te verkopen. Als de sieraden hier 

aanslaan dan ga ik deze zomer nog meer bij haar kopen, zodat zij meer business krijgt. 

 

Weer een geweldige week gehad, alle donateurs super bedankt namens heel veel mensen in Gambia! 



Werkverslag augustus 2015  

Sandy en Paul zijn deze zomer naar Gambia gegaan vanuit het bestuur SVKO, nu een keer met hun 

kinderen. Wat voor hen natuurlijk een geweldige ervaring is geweest.  

Als eerste zijn we de spullen gaan halen bij Gambia for you en hebben een super service gehad.  Ze 

werken eigenlijk niet op zaterdag maar wilde voor ons wel een uitzondering maken omdat we maar 

twee weken in Gambia zijn en natuurlijk zo snel mogelijk aan de gang wilden. 

     

Doordat we steeds meer medische middelen gedoneerd kregen zijn we op zoek gegaan naar een 

ziekenhuis. Uiteindelijk hebben we onze spullen gedoneerd aan het HealtCenter in Brufut. We willen 

natuurlijk graag door gaan met het steunen van ziekenhuizen dus werk je bij de thuiszorg, ziekenhuis 

of verpleeghuis en vind je dit een goed doel neem dan contact met ons op. We kunnen heel veel 

gebruiken. Ken je mensen bij de thuiszorg en vind je dit een goed project, help ons dan door giften 

(middelen, etc.). Alle hulp is welkom! 

  

 

We zijn op bezoek geweest bij Marie. Ze heeft in haar eigen compound een winkeltje, apotheek en 

een kraamkliniek  gerealiseerd. Geweldig om te zien wat ze doet voor de mensen in haar omgeving. 

Het ziekenhuis is best ver van waar ze woont en de meeste mensen hebben geen auto. Ze probeert 

hier de mensen met kleine medische problemen te helpen. Marie heeft een betaalde baan bij de 

overheid als verloskundige. Daarnaast geeft zij thuis in haar vrije uren ook nog hulp aan iedereen die 

bij haar aanklopt. Ziek en/of zwanger, maakt niet uit en zonder dat daar een vergoeding tegenover 

staat. De meeste mensen zijn immers arm. Dat doet zij al vele jaren omdat zij vindt dat zij móet 



helpen. Ze is begonnen met slechts een pot paracetamol om te helpen, meer kon zij niet betalen. Als 

beloning voor haar hulp ontvangt zij soms een gebakken kippenpoot of 'n visje. 

   

 

Groep 8 van de Beekgraafschool uit Nistelrode had heel veel schoolspullen gedoneerd. Dus we 

hebben ook verschillende scholen bezocht om de gedoneerde spullen af te geven. De eerste school 

was in Jakaba in de binnenlanden. De school was niet open i.v.m. de zomervakantie, maar gelukkig 

konden we toch even de school bekijken. 

     

 

We zijn op bezoek geweest in het dorp Bulbuck. Hier wordt een 1ste hulppost op gezet. Het was 

eigenlijk de bedoeling dat dit de laatste keer was. Maar doordat onze zending van mei nog niet 

aangekomen is, gaan we nog niet stoppen met de hulp voor dit project. We hebben nu ook goed 

kunnen zien waar de behoefte nog aan is. Wat kunnen we nog gebruiken voor dit project: Pleisters 

en zelfhulpmedicatie (paracetamol, middeltjes tegen keelpijn, verkoudheid, vitaminetabletten ed.). 

Heb je iets voor ons liggen laat het ons weten. 

Natuurlijk zijn we ook naar de markt geweest en lekker gaan eten bij Buba en zijn familie. We hadden 

een PlayStation 1 mee genomen die we gedoneerd hadden gekregen. Ook hier zijn de kids gek van 

PlayStation. Heb je toevallig nog spellen liggen voor de PS1 dan hebben we deze graag. 



    

Bas en Tom hadden hun eigen voetbalvereniging een brief geschreven of ze shirts wilde doneren. Dit 

wilde ‘Prinses Irene uit Nistelrode’ graag doen. Op de site van Prinses Irene heeft ook een mooi stuk 

gestaan van dit initiatief. Vervolgens heeft voetbalclub VVV Heeswijk ons ook benaderd en ook heel 

veel shirts gedoneerd. En ook dit is de Dancing Kids uit Nistelrode niet ontgaan en hebben hierop 

gereageerd. Hierdoor hebben we veel teams blij kunnen maken met shirts. Nu zijn we nog op zoek 

naar voetbalschoenen, scheenbeschermers en keepershandschoenen. Heb je wat voor ons liggen, 

laat het ons weten. 

  

 

   

 

 

 



Voor Buba, onze mediator, hebben we een pc mee kunnen nemen. Super blij is hij hiermee. Dit geeft 

zijn kinderen veel meer kansen. Als hij in de toekomst ook nog internet heeft, zou hij veel makkelijker 

met ons contact kunnen maken. Maar natuurlijk ook met hopelijk veel toeristen die trips met hem 

willen gaan maken. De grond van Buba staat nu een soort van omheining omheen zodat de geiten 

van de buren niet de jonge plantjes op eten. Verder is er al rijst gezaaid en zijn ze bezig om de grond 

goed te bemesten zodat in november de zaden die we mee hebben gebracht de grond in kunnen. 

 

   

Fatou heeft een oven laten bouwen, echt super! Ze laat nu 2 mannen brood bakken, hierdoor heeft 

ze met al haar meisjes iedere dag vers brood. De rest wordt verkocht op de markt en van de 

opbrengst kan ze weer nieuw meel e.d. kopen om brood te bakken en de 2 mannen hun salaris 

geven. Echt iets om trots op te zijn! Fatou, heeft een kraamkliniek waar we o.a. de restanten van de 

kraampakketten die we krijgen naar toe sturen. Ook andere medische spullen kunnen ze gebruiken, 

dus heb je iets voor dit project, laat het ons weten. Ook runt Fatou een weeshuis, nu was het 

vakantie dus alle meisjes waren er deze keer. Ook voor hen hadden we natuurlijk van alles bij. Heel 

veel loom spullen, kleding, tandenpasta, zeep e.d. en natuurlijk schoolspullen. 

    

 

 

 

 

 

 



 

Op bezoek geweest bij Sheriff Sonko.  Hij runt een internetcafé maar wil heel graag een SkillCenter 

op gaan zetten. Hij wil hier o.a. schoolverlaters een opleiding gaan geven in ICT. We hebben zijn 

plannen gezien en deze zien er goed uit. Het zal nog wel een hele tijd gaan duren voordat deze 

plannen gerealiseerd zijn. Tot die tijd wil hij zijn internetcafé gaan uitbreiden zodat hij in deze ruimte 

alvast les kan gaan geven. Via een van onze contacten hebben we veel lesboeken digitaal mee 

kunnen nemen en ook hebben we de nodige computers kunnen schenken. 

     

In Serakunda hebben we, ondanks de zomervakantie, wat scholen kunnen bezoeken waar kinderen 

Summerschool hadden. Dus de kinderen hadden geen uniform aan, wat normaal gesproken wel altijd 

in Gambia is. En de klassen zaten niet zo vol als normaal omdat het niet verplicht is en de ouders het 

zelf moeten betalen. Alle scholen hebben we een flinke tas met schoolspullen kunnen geven van de 

kinderen van de Beekgraafschool uit Nistelrode. 

   

We hebben weer 22 dozen kunnen versturen voor de vrouw van het winkeltjes. Helaas hebben we 

haar niet kunnen ontmoeten omdat haar moeder erg ziek was en ze hierdoor tijdelijk in Senegal was 

bij haar moeder. 

Het 'cateringbedrijfje' loopt goed. Deze keer hebben de jongens mee krab proberen te vangen in de 

Gambiarivier. Doordat plastic zakjes verboden zijn vanaf september in Gambia ben ik op zoek naar 

bigshoppers voor als men naar de markt gaat. Ook ben ik op zoek naar bakjes van de chinees om het 

voedsel in te kunnen doen van de catering. Heb je iets voor ons liggen laat het weten. 



   

Heerlijke twee weken gehad en veel voor de stichting kunnen doen. En, mede omdat de kinderen 

mee gingen, hebben we natuurlijk ook toeristische dingen gedaan. Na 9 keer in Gambia te zijn 

geweest, heeft het ons toch weer verbaasd hoe mooi het er is en dat het land veel te bieden heeft. 

Geweldige mensen, prachtige natuur en cultuur, en altijd mooi weer wat wil je nog meer.  

Volg ons ook op Facebook stichting SVKO. 



Werkverslag December 2015 

Deze keer met het volledige bestuur naar Gambia geweest. 

We zijn begonnen met de spullen op halen in bij  Gambia for you. Het was zoveel dat het niet eens in 

1x mee kon! Het was weer super de opvang bij Gambia for you. Makkelijk om een afspraak te maken,  

alles stond netjes klaar. 

 

                          

Via Stichting Gered Gereedschap, Babacar Sonko een mooie gereedschapskoffer aan kunnen bieden 

voor een elektricien. Babacar hebben we een paar jaar geleden leren kennen in Gambia. Hij komt uit 

Senegal. Hier woont hij tegenwoordig ook weer, dus was erg leuk om elkaar weer eens te zien. 

        

We zijn op bezoek geweest in Latriya daar is een medische post gebouwd, waar eerste medische hulp 

wordt geboden en waar de vrouwen op een hygiënische manier kunnen bevallen. Deze medische 

post bestaat uit 24 bedden, zodat in de drukke periode (malariatijd) mannen en vrouwen apart 

verpleegd kunnen worden. Er is een grote wachtruimte waar patiënten uit de brandende zon of 

beschermd tegen plensbuien kunnen wachten. Maandelijks word hier een “Tracking” dag gehouden 

(consultatiebureau) waar ca. 500 vrouwen uit de hele omgeving komen. Voor zwangere vrouwen is 

er een aparte wachtruimte aangebouwd. 

Naast deze post is een laboratorium gebouwd voor direct bloedonderzoek bij vermoeden van 

malaria, bloedarmoede enz.. Een mooi project die onze steun hard kan gebruiken. We zijn hier naar 

toe gegaan met overgebleven spullen uit kraampakketten en heel veel verbandmiddelen. We willen 



heel graag deze kliniek in de toekomst blijven helpen. Dus heb je (over de datum) verband middelen, 

kraampakket spullen en zelfhulp medicijnen lever ze dan bij ons in. Wij zorgen ervoor dat ze op 

goede plekken terecht komen. 

 

 

We zijn bij Sheriff op bezoek geweest, we zijn wezen kijken waar hij graag het SkillCenter zou willen 

gaan bouwen. Hier is veel geld voor nodig. Natuurlijk hadden we ook voor hem en zijn familie de 

nodige spullen bij o.a. schoolspullen en kleren voor zijn kinderen, zaden voor zijn tuin, 

verzorgingsspullen en nog wat voor het SkillCenter. 

 

Tripel C project in Kartong bezocht: drie gebroeders Jatta, willen hoe klein ook kansen creëren voor 

de jeugd in hun woonplaats Kartong. 

Jankuba Jatta is een volleerd meubelmaker en dakdekker; en geeft kansarme jongeren de 

mogelijkheid om bij hem het vak te leren. Dit doet hij voor 6 jongens geheel belangeloos; alles wordt 

uit eigen middelen betaald inclusief drie maaltijden per kind per dag. Mooi om te zien hoe men met 



weinig middelen deze jongeren een kans geven op een betere toekomst. De werkkleding die we hier 

naar toe hebben mogen brengen, zijn op een goede plek terecht gekomen. Komende periode gaan 

we proberen om voor deze jongeren werkschoenen te verzamelen, ze werken nu vaak op slippers. 

Dus heb je werkschoenen over (graag lage ivm verzendkosten) zouden we ze heel graag willen 

hebben voor dit project. 

 

We zijn naar Bakoteh geweest, in februari hopen ze dit naaiatelier te kunnen gaan openen. Doordat 

de stroom in Gambia niet altijd zeker is, hebben wij een handnaaimachine aan dit mooie project 

gedoneerd. Als er dan geen stroom is, kan er wel gewerkt worden. Dit naaiatelier is in een compound 

waar 11 mensen wonen waaronder een gehandicapte jongen. Door dit naaiatelier zullen er op den 

duur 5 gezinnen een inkomen hebben. 

 

We hebben natuurlijk ook een bezoek gebracht aan Future For Young People. In het dorp Tanji 

hebben ze een zorgboerderij gebouwd een dagbesteding voor mensen met een beperking. FFYP 

hoopt hiermee te bereiken dat deze mensen ondanks hun beperkingen het gevoel zullen 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 er meer gehandicapten bij betrokken worden. 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. De stichting streeft 

ernaar dat het project na twee jaar zelfvoorzienend kan draaien. Een super mooi project en 14 

februari is de opening. We komen hopelijk snel een kopje koffie drinken op jullie terras. 

 



 

Weer heel veel kleding en andere spullen uit kunnen delen en 8 dozen kleding weggebracht voor 

winkeltje.  

 

We zijn ook deze keer op bezoek geweest bij Marie, ze heeft in haar eigen compound een winkeltje, 

apotheek en een kraamkliniekje gerealiseerd. Geweldig om te zien wat ze doet voor de mensen in 

haar omgeving. Het ziekenhuis is best ver van waar ze woont en de meeste mensen hebben geen 

auto. Weer de nodige verbandmiddelen en kraampakketten hier af kunnen geven. 

 

Dit is Aminata een alleen staande moeder die heel graag een salon zou willen beginnen. We zijn met 

haar naar de markt geweest, om wat spullen te kopen zodat ze kan gaan starten. Verder met haar 

afgesproken dat ze een business plan gaat schrijven om van ons een microkrediet te kunnen krijgen. 

Verder gaan we in Nederland proberen om spullen voor haar in te zamelen. Zo zijn we dus op zoek 

naar make up, nagellak, kunst nagels, wimperextensions, haarextensions etc. Heb je wat voor 

Aminata liggen, of wil je doneren voor dit project laat het ons weten. 

 



Ook deze keer weer een team blij kunnen maken met voetbalshirts. Heb je voetballen, 

voetbalschoenen, scheenbeschermers etc. voor ons liggen laat het ons weten. 

 

Ousman timmerman van beroep, kunnen voorzien van werkkleding en werkschoenen. Maar ook via 

Gered Gereedschap een volle koffer met gereedschap kunnen overhandigen. 

 

Natuurlijk zijn we ook bij Fatou op bezoek geweest, alleen was Fatou net naar Dakar om haar visum 

te regelen. Fatou komt namelijk eind februari naar Nederland. 

Het 'cateringbedrijfje' loopt goed. Doordat plastic zakjes verboden zijn vanaf september in Gambia 

ben ik op zoek naar bigshoppers voor als men naar de markt gaat. Ook ben ik op zoek naar bakjes van 

de chinees om het voedsel in te kunnen doen van de catering. Heb je iets voor ons liggen laat het 

weten. Natuurlijk ook zelf weer heerlijk gegeten. 

 

Het is weer voorbij gevlogen, veel kunnen doen dankzij de vele donateurs die onze stichting weten te 

vinden. Heel hartelijk bedankt hiervoor! 

Volg ons ook op Facebook stichting voor kansarme ondernemers in ontwikkelingslanden SVKO. 

 


