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                        Vrijwilligersproject  

 Steun aan de bevolking van Somita, Gambia           

                                                                                                                                                  Nieuwsbrief 4/2010 

Goed bericht! 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over ons grote plan voor ons Gambiaanse 

dorp Somita, het renoveren en uitbreiden van het waterleidingsysteem, waardoor alle 6.500 

inwoners de beschikking krijgen over schoon drinkwater. 
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Erg trots kunnen we u mededelen, dat mede dankzij uw gulle donaties en de bijdrage van Wilde 

Ganzen en het NCDO, het totale bedrag ad EUR 25.000,- bij elkaar hebben. 

In ons dorpje is men begonnen met de voorbereidende werkzaamheden, zoals graafwerk, reparatie 

van de watertank, pomp en zonnecollectoren. De materialen voor de leidingen zijn besteld, en zullen 

naar verwachting eind september in Afrika aankomen. De lokale bevolking is begonnen met 4 km 

graafwerk. 

14 oktober vertrekken we weer naar Gambia om mee te helpen met het leggen van de leidingen en 

om er voor te zorgen dat het project uiterlijk 24 oktober a.s. opgeleverd kan worden.  

Wij danken u nogmaals voor uw bijzonder gulle bijdragen. Ook willen wij Wilde Ganzen en N.C.D.O. 

bedanken voor de prettige samenwerking en de ontvangen subsidies. 

Ons project is door Wilde Ganzen als zeer positief beoordeeld en wordt 14 november a.s. 

uitgezonden op de TV, Nederland 2, om 11.58 uur, en is dezelfde dag tevens te beluisteren op Radio 

5, om 10.58 en 17.58 uur. 

Onze Stichting Steun Aan Gambia is een fiscaal goedgekeurde stichting, waardoor uw schenkingen, 

giften en donaties binnen de fiscaal regels aftrekbaar zijn. Uw giften en donaties voor onze 

toekomstige projecten zijn welkom op rekening 46.35.24.009, Stichting Steun Aan Gambia, want ook 

in 2011 blijven we ons dorp ondersteunen. 

Naast uw giften kunt u ons ook steunen door gedragen kleding, schoenen en ander textiel bij ons af 

te geven. Natuurlijk willen we het ook bij u ophalen. Wij krijgen per kilo EUR 0,25. 

Namens de bevolking van Somita, bedankt. 
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