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Nieuwsbrief 7 / juni 2011 

21 oktober a.s. vertrekken we weer naar Gambia. We zijn erg nieuwsgierig naar onze vorige 

projecten. Uit de contacten met onze vrienden in Somita, ons Gambiaanse dorpje, blijkt dat men erg 

blij is met de waterleiding en de andere projecten. De basisvoorzieningen, water, toiletten, scholen 

en ziekenhuis zijn nu aanwezig. Nu is het aan de bevolking zelf om deze voorzieningen te beheren.  

Ons volgend plan is het verstrekken van Microkredieten, waardoor de lokale bevolking zelf in haar 

eigen bestaan kan gaan voorzien. Het opzetten van deze financieringen vereist een zeer grondige 

voorbereiding. De afgelopen maanden zijn we drukdoende om dit te regelen. Over de exacte 

invulling hiervan zullen wij u voor ons vertrek in oktober informeren. Belangrijk voor het verstrekken 

van Microkredieten is het inpassen van de financieringen in de sociale structuur van het dorp. Er mag 

niemand bevoorrecht en uitgesloten worden. 

De hoogte van een Microkrediet is 100,- euro, ca. 4.000,- Dalashi. Het krediet moet binnen 12 

maanden worden terug betaald, inclusief 8% rente. De rente wordt gestort in een door ons op te 

starten studiefonds, waarmee kinderen geholpen kunnen worden om vervolgonderwijs te gaan 

volgen aan de kust, ca. 100 km reizen. 
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De aanwending van het krediet kan bijvoorbeeld een handnaaimachine, het kweken van gronte voor 

verkoop, een kalfje, een gezamenlijk investering in een ploeg etc. zijnDe bevolking moet zelf met 

plannen komen. 

Voor het beheer van de kredieten wordt een aparte organisatie opgericht, inclusief een toeziend 

bestuur, gekozen vanuit de bevolking. In oktober a.s. gaan we het bestuur instrueren hoe de 

kredieten beoordeeld en beheerd moeten worden. 

Onze doelstelling is om in eerste instantie 100 kredieten te verstrekken, totaal      5.000,- euro. 

Een tweetal andere projecten voor oktober zijn wederom het kopen van Engelse lesboeken voor de 

lokale school en het aankopen van een Couscous oogstmachine, totale investering ca. 4.000,- euro. 

Wilt u ons steunen? Wij zoeken sponsoren voor de Microkredieten. Voor 50,- euro kunnen wij een 

Microkrediet verstrekken, graag willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen met 

betrekking tot uw persoonlijke Microkrediet. 

Uw bijdragen zijn van harte welkom op onze rekening 56.15.25.234 tnv. Dawda Stichting Gambia. 

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. 

Onze website is inmiddels actief:  WWW.DawdaSG.nl.  

Namens de bevolking van Somita, bedankt. 

Dawda Stichting Gambia, 0485-540740, 0614064834 

 

Eric, Mariëtte, Noortje en Tom Corstjens 

Rene en Priscilla van Steen 

Peter en Loes Janssen 

Andrea Kruitwagen 

Ton en Marion Wijnen. 

 

 

 

Dawda Jarja 

 

 

 

http://www.dawdasg.nl/
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