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Als mensen de eerste keer naar Afrika gaan denken ze dat ze gaan om het continent te redden. Naarmate wij er 
vaker komen ontdekken we, dat de Afrikanen niet gered hoeven te worden. Geef ze het vertrouwen en zie waar toe 

ze in staat zijn! 
Afrikaans gezegde: een reis van duizenden kilometers begint met een enkele stap. 

 
In maart gaan we weer naar ons vertrouwde Somita waar mede dankzij jullie steun heel veel werk is verzet. Het bruist er van de 
activiteiten, de gelatenheid welke we aantroffen bij onze eerste kennismaking met het dorp is geheel verdwenen. Somita was een 
doorsnee Afrikaans dorp waarbij de acceptatie van de niet zelf gekozen armoede voor ons Westerlingen moeilijk te begrijpen 
was. 
Niemand nam initiatief om de defecte watervoorziening te repareren ook al betekende dit dat er geen water was voor 7.000 
mensen. Lokalen van de school waren ingestort, andere lokalen werden ’s nachts bevolkt door dieren, overal lag rommel. Voedsel 
werd op allerlei hoeken van straten verkocht, waarbij het stof van de grote doorgaande weg een poederlaag vormde over het 
voedsel. De lokale kliniek was wel open maar meestal was er geen enkele medische hulp aanwezig.  



Velen probeerden het Gambiaanse platteland te ontvluchten en naar de grote stad aan de kust te gaan, ongewis van de daar 
wachtende armoede en problemen. Na onze eerste reis dachten wij dat we dit konden veranderen door zelf initiatief te nemen. Al 
snel bleek dat deze nobele gedachte niet strookte met de realiteit. Wij dachten een ontwikkelingsproject op te zetten om de 
levensomstandigheden in Somita te verbeteren. Al snel kwamen we tot de conclusie dat dit niet zou werken. We leerden dat er 
ook voor arme landen onbegrensde mogelijkheden zijn, waarbij dit alleen gefaciliteerd moet worden. We gebruikten al onze 
zintuigen om te zien dat samenwerking essentieel is. Daarom hebben wij de ECO gedachte omarmd. In onze vorige 
nieuwsbrieven is dit uitvoerig beschreven, Empowerment, Capacity Building and Ownership. Alleen door dit uitgangspunt 
consequent te hanteren kan men een grote stap voorwaarts maken, het moet uit de bevolking zelf komen, men moet er van kunnen 
leren en men moet zelf eigenaar worden van het project. 
 
Een ander conclusie was, dat een project nooit op zich zelf moet staan. Door alles aan elkaar te koppelen worden projecten 
duurzaam. Duurzaamheid is nodig om er voor te zorgen dat vooral de jeugd de toekomst in eigen omgeving kan vinden en niet 
zoals velen de kansloze weg naar het rijke Europa opzoeken.  
 
Enkele voorbeelden zijn de micro kredieten bank waar men een lening kan krijgen voor het opstarten van een eigen bedrijf. De 
rente gaat naar een studiefonds waarvan de schoolkosten betaald worden voor kinderen van wie de ouders dit niet kunnen 
betalen. Dankzij een grote gulle sponsor kan deze school gerenoveerd en uitgebreid worden. De kinderen die afstuderen op de 
school kunnen nu voor een deel werk vinden in Somita. Oudere jeugd die een ambacht geleerd heeft op school, werken nu bij 
onze aannemer Omar. Hij kan voor de komende jaren rekenen op diverse bouwprojecten in de regio, mogelijk gemaakt door onze 
loyale sponsor. Door uitbreiding van de school komt er een internetcafé. De inkomsten van het internetcafé zorgen samen met 
de inkomsten van de grote markthal voor voldoende inkomsten om de lokale kliniek draaiende te houden. 
 
30 maart staat de opening van de Somita school gepland. Het belooft een geweldig feest te worden. In Somita wordt nu hard 
gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. Onlangs hebben we computers, printers en andere zaken verscheept. Begin maart gaat 
er nog een container met computers, meer dan 2.200 Engels talige boeken, bouwgereedschap en tal van andere zaken naar 
Gambia. We hebben contact met een organisatie welke ons gaat helpen met een analfabetiseringsproject. Onze aannemer 
Omar wil graag een mini-truck. Hiervoor krijgt hij een micro krediet. Tijdens ons verblijf krijgt de reorganisatie van de kliniek weer 
volop aandacht en hopen we met hulp van diverse experts eindelijk voortgang te maken met het verbeteren van de opzet van de 
5HA grote tuin.  
 
Voor de eerste keer gaat er ook iemand mee die voor langere tijd in Somita zal blijven. Gerben, onlangs afgestudeerd als 
Ingenieur Bouwtechnische Bedrijfskunde, gaat Omar helpen bij het opzetten en uitbreiden van zijn aannemersbedrijf. Er wordt 
reikhalzend naar hem uitgezien. Wij wensen hem heel veel succes!  
 
Wij danken alle gulle gevers voor hun bijdragen en hopen ook in de toekomst weer een beroep op jullie te mogen doen. We doen 
het niet voor ons zelf maar voor de kinderen van Somita en hun toekomst. Jullie bijdragen zijn van harte welkom op rekening 
NL53ABNA0561525234, t.n.v. Dawda Stichting Gambia. Onze stichting heeft de ANBI status, waardoor giften binnen 
de fiscale spelregels aftrekbaar zijn.  
Jullie kunnen ons ook steunen door gebruikte kleding, schoenen en andere textiel bij ons af te geven, Langeweg 34, 6591 XX  
Gennep of bel ons even. 
 
Tip: reserveer 20 augustus in jullie agenda, hou deze dag vrij!      
 
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar onze website: www.facebook.com/Dawda Stichting Gambia en 
www.dawdasg.nl. 
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