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Deze keer een nieuwsbrief over het aannemersbedrijf bedrijf van Omar 
Sanyang, O.B. Construction en Engineering, in ons dorp Somita, The 
Gambia. De tekst is door Omar zelf opgesteld. Omar schets een goed 
beeld van wat mogelijk is met veel inzet en doortastendheid. Het 2e 
deel van de nieuwsbrief is de originele Engelse tekst van Omar. Ik 
heb de tekst van Omar zo letterlijk mogelijk vertaald om het echte 
Omar’s verhaal te laten zijn. 
 
 
O.B. Construction en Engineering is een bouwbedrijf in Somita opgezet door Omar Sanyang 
met de hulp van de Dawda Stichting Gambia, Dawda Foundation, die mijn universitaire 
opleiding, bouwkunde, hebben gesponsord. Het bedrijf heeft een zeer goede reputatie voor 
het bouwen van standaard gebouwen, met een korte bouwtijd en oplevering binnen 
afgesproken termijnen. Enkele grote bouwwerken zijn de markthal in Somita, de kliniek in 
Faraba, de nieuwbouw van de school in Somita. Er wordt nu hard gewerkt aan enkele grote 
bouwprojecten op 4 verschillende locaties. Het bedrijf dankt zijn succes aan de Dawda 
Foundation, de Gemeenschap en de jongeren van Somita, zoals hieronder vermeld 
  
 



 
Relatie met Dawda Foundation: 
 
O.B. Construction and Engineering dankt haar start aan de Dawda Foundation, welke niet 
alleen mijn opleiding betaald heeft, maar ook het vertrouwen in mijn bedrijf uitsprak door het 
gunnen van de allereerste contract voor de bouw van de markthal van Somita. Ze hebben 
mij ook geholpen met het nodige bouwgereedschap voor het bedrijf. Het succes van de 
markthal bleek een belangrijke stap voorwaarts te zijn. Het is moeilijk om een plaats te 
veroveren op de Gambiaanse bouwmarkt. 
 
 
Relatie met de jongeren: 
 
Gambia heeft een zeer hoge jeugdwerkloosheid. Veel van deze jongeren proberen rond te 
komen door het maken van houtskool, waarvoor ze veel bomen kappen. Het resultaat is 
ontbossing, met alle problemen van dien. Andere jongeren gaan naar de stedelijke gebieden, 
op zoek naar werk. De meeste van hen vinden daar helaas geen werk, waardoor ze 
gemakkelijk in contact komen met illegale activiteiten. Ook zoeken velen hun toekomst ver 
weg en maken de gevaarlijke reis naar Europa via Libië op zoek naar een betere toekomst, 
waarbij velen uiteindelijk sterven in de Middellandse Zee. Somita is geen uitzondering. Veel 
jongeren zijn vertrokken en in de afgelopen jaren zijn er 2 omgekomen tijdens de reis. 
 
Er zijn meer dan 70 jongeren uit Somita in dienst van O.B Construction and Engineering, 
geschoold en ongeschoold. De ongeschoolde jongeren worden opgeleid tot volwaardige 
werknemers. Ook vinden veel jongeren indirect werk door de activiteiten van het bouwbedrijf. 
Het is goed te zien dat er steeds meer jeugd in Somita blijft en niet naar de grote stad gaat of 
de gevaarlijke reis naar Europa begint. 
  
Relatie met de gemeenschap van Somita: 
 
O.B. Construction and Engineering heeft er voor gezorgd dat er allerlei positieve verandering 
in Somita plaatsvinden. Niet alleen is er werk voor de jongeren, maar gaat ook een deel van 
de winst van het bedrijf naar de gemeenschap. Het bedrijf helpt mensen om schade aan de 
huizen te repareren, bijvoorbeeld ten gevolge van harde regen en harde wind. Dit gebeurt op 
vrijwillige basis. De levensstandaard van veel gezinnen is verbeterd, omdat familieleden 
werkzaam zijn bij het bouwbedrijf. Er kan nu voedsel gekocht worden en andere 
noodzakelijke dagelijkse levensbehoeften. Ondanks de vooruitgang van de onderneming, 
hebben we nog steeds veel uitdagingen om op te lossen. 
 
Naarmate er meer contracten worden gegund aan de onderneming, is er veel behoefte aan 
goed bouwgereedschap, zodat het werk kan worden gedaan in een korte tijd. Hoe beter het 
gereedschap, hoe meer kans op nog meer werkgelegenheid voor de jongeren van Somita en 
daarbuiten. Met goede materialen kunnen we in aanmerking komen voor grote 
bouwprojecten. 
 
Omar Sanyang. 
 
Originele Engelse tekst van Omar Sanyang: 
 
 
O.B Construction and Engineering is a Somita based 
construction business setup by Omar Sanyang through the help 
of the Dawda foundation who had sponsored my training in 
construction.  



The company has a very good reputation of erecting standard 
buildings taking due consideration of the time of completion 
as stipulated in agreement. Among them is the Somita village 
Community Market, Faraba Health Centre and currently on 
construction in four different sites. The company owes its 
success to The Dawda Foundation, The Community and The Youths 
as stated below 
 
Relationship with Dawda Foundation: 
 
 
O.B Engineering and Construction owes its establishment to the 
Dawda foundation, who don’t only train me but went further to 
award the first ever contract for the building of The Market 
of Somita and provide some equipment’s for the company. The 
contract awarded to O.B prove to be a major step forward 
considering that penetrating into the Gambia construction 
market is not easy. The building of the market gave a good 
reputation and a reference point for O.B Engineering. In fact 
our rise in the construction business owes much to the market. 
Through the foundation, the enterprise has won series of 
contracts most of which are currently underway. 
 
Relationship with the youths: 
 
 
The Gambia has a very high rate of youth’s unemployment. Many 
of this youths venture into income generating activities like 
felling down trees and burning them for charcoal. The result 
is deforestation. Other youths migrate to the urban areas in 
search of job opportunities.  Most of these migrated youths 
end up living in the urban areas without any job and therefore 
risk been involved in illegal activities. Worst of all, many 
other youths venture in the dangerous journey to Europe via 
Libya in search of a greener pasture just to end up dying in 
the Mediterranean Sea. Those lucky to make it to Europe 
struggle to achieve their dreams. Somita is no exception. Many 
youths travel and in the past years two died in the journey. 
In Somita today, more than 70 youths are employed by O.B 
Engineering and Construction Enterprise. The Enterprise 
attracted skill and unskilled labour force. More unskilled 
youths are been recruited in the Construction enterprise and 
been train to become more productive youths. More youths than 
ever before are now staying and working directly or indirectly 
in The Company. Internal and international migration is now 
reduce, deforestation is diminishing as more youth’s sooth 
jobs in the enterprise. 
 
 
 
 



Relationship with the community: 
 
 
 
O.B has made a positive change within the community. Not only 
does it create job for the youths but remit parts of its 
profit to develop the village. The Enterprise takes part in 
voluntary construction exercise helping families in the 
community in times of natural disasters like heavy rains that 
destroy houses, strong winds etc. 
The living standards of many families are now changing for the 
better because they are employed and earning income. They can 
now afford food for their families and provide for most of 
their daily needs. 
Despite the progress made by the enterprise, we still face 
challenges that needs to be resolve. As more contracts are 
awarded to the enterprise, the need for more working materials 
and equipment is rising so that work can be done in a more 
efficient and effective way and in a short period of time when 
required. With these materials available, more job 
opportunities can be created for the youths of Somita and 
beyond.  The enterprise, in possession of these materials, can 
compete for huge contracts within The Gambia. 
 
Omar Sanyang. 
 
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. 
 
Komen jullie naar de onze Afrika dag, 20 augustus, op de Markt 
voor het Stadhuis in Gennep? Wij organiseren deze middag samen 
met Summertime. Aanvang 14.00 uur, einde 17.30 uur. Het wordt 
een middag met veel dans, zang en muziek, met een Djembé 
workshop en tal van andere leuke Afrikaanse attracties. Kom 
ook en proef de echte Afrikaanse hapjes! 
 
 
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar onze website: 
www.facebook.com/Dawda Stichting Gambia en www.dawdasg.nl. 
 
 
Namens de bevolking van Somita bedankt, Dawda Stichting Gambia, 
0485 – 540740 / 0637470520 e_corstjens@hotmail.com 
 
Eric en Mariëtte Corstjens, 
René van Steen, +Peter Janssen. 
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