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Het waterproject in ons Gambiaanse dorp Somita is afgerond en goedgekeurd door Wilde Ganzen en 

het NCDO. We zijn weer volop bezig met de plannen voor ons volgende bezoek in oktober a.s. 

Voor onze projecten hebben we tot heden samengewerkt met de Stichting Steun Aan Gambia                

( S.S.A.G.). Dankzij deze stichting zijn we in contact gekomen met Somita. We zijn het bestuur van de 

stichting bijzonder dankbaar voor de samenwerking gedurende de afgelopen 4 jaar. De doelstelling 

van deze stichting is medisch, terwijl onze doelstelling algemener is. Onze doelstelling is de 

verbetering van de levensomstandigheden in het dorp Somita. 

In goed overleg met de Stichting Steun Aan Gambia hebben we begin maart onze eigen stichting 

opgericht. De naam van onze stichting is: DAWDA STICHTING GAMBIA. ( DSG ) 

Dawda Jarju, onze contactpersoon van het eerste uur is in 2009 overleden. In de korte tijd dat we 

Dawda mochten kennen was hij een goede vriend van ons geworden met een warme belangstelling 

voor zijn dorp Somita, maar ook zeer zeker voor ons. We zijn hem dank verschuldigd en willen hem 

eren door onze stichting zijn naam te geven. 

Op korte termijn is de website van onze stichting actief, WWW.DawdaSG.nl.  

http://www.dawdasg.nl/
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Om uw giften fiscaal aftrekbaar te maken binnen de geldende fiscale regels hebben we de ANBI status 

in aanvraag. Wij zullen u informeren over de goedkeuring van deze aanvraag. Uw giften zijn van harte 

welkom op de nieuwe bankrekening van onze stichting, nummer 56.15.25.234. De oude rekening 

46.35.24.209 nemen wij over van S.S.A.G, ook deze rekening kunt u gebruiken voor uw giften. 

Voor ons volgende bezoek, in oktober a.s., hebben we diverse plannen. We zijn plannen aan het 

uitwerken voor het opstarten van microkredieten, waardoor de bevolking van Somita zelf in het 

levensonderhoud kan voorzien. Het oogsten van de couscous is nu vrouwenwerk. Om dit werk 

gemakkelijker te maken wordt een oogstmachine gevraagd. Voor de school hebben we nog een belofte 

in te lossen, aankoop van schoolboeken, welke vorig jaar niet leverbaar waren. 

Microkredieten zijn kredieten tot max. 100,- euro per persoon, welke binnen 1 jaar terugbetaald 

moeten worden, inclusief rente. We willen maximaal 50 microkredieten per jaar verstrekken. Om de 

sociale draagkracht van de kredieten te vergroten willen we de renteopbrengsten storten in een 

studiefonds, waardoor we kinderen een vervolgopleiding kunnen laten volgen. De komende maanden 

zullen wij u verder informeren over deze plannen. 

Natuurlijk zijn uw giften van harte welkom. Ook kunt u ons steunen door gedragen kleding, schoenen 

en andere textiel bij ons af te geven. Natuurlijk willen we het ook bij u ophalen. Wij krijgen 0,25 euro 

per kilo. De afgelopen 4 maanden hebben we 1.980 kg kleding e.d. opgehaald, waarvoor onze 

hartelijke dank. 

 

Namens de bevolking van Somita, bedankt. 

 

Dawda Stichting Gambia, 0485 – 540740 / 06-14064834 

Eric, Mariëtte, Noortje en Tom  

Rene en Priscilla 

Peter en Loes 

Andrea 

Ton en Marion  

 


