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              Teruggekeerde vluchtelingen: We hebben hulp nodig anders worden we “criminals”. 

We zijn weer terug van ons bezoek aan Somita in Gambia. Na de vreedzame omwenteling probeert de nieuwe president Barrow de 
zaken weer op orde te krijgen. Dit is een moeizaam proces. Er is geen oppositie, maar 8 coalitie partijen, welke samen een regering 
vormen. Iedere partij vaart echter zijn eigen koers, waardoor er van een gestructureerd beleid nog weinig terecht komt. Het land is 
zo goed als bankroet. De gevluchte president heeft er een warboel van gemaakt. Er wordt nu onderzocht wat er tijdens zijn 24 jarige 
bewind allemaal is misgegaan. Daarna komt er een onderzoek naar de verdwenen en vermoorde landgenoten. Opvallend is wel dat 
iedereen nu vrij kan spreken. Dit was eerder onmogelijk. De president had overal zijn spionnen, zelfs in ons Somita bleek een van de 
leraren een spion te zijn van de president. 

De economische situatie is slechter dan voorheen. Er is gebrek aan alles. De EU heeft Gambia onlangs 75 miljoen dollar gegeven om 
de grootste problemen aan te pakken. De energievoorziening is erg slecht, stroomuitval is aan de orde van de dag. Dit alles is niet 
bevorderlijk om de grote stroom economische vluchtelingen uit Gambia in te dammen. Toch wordt er van alles aan gedaan om dit te 
stoppen.  

Het is vandaag de 2e dag van ons bezoek. Om ons project op te starten hebben we afspraken en slapen we in een hotel aan de kust, 
om daarna verder in ons dorp Somita te blijven. De dag besluiten we met een drankje in de lounge, waar een groep enthousiaste 
Afrikaanse jongeren, afkomstig uit heel Afrika, een wervelende show geeft voor de toeristen. De toeristen dansen mee op de 
ritmische muziek. Bijna niemand van de toeschouwers realiseert zich in wat voor een wereld van verschillen ze terecht gekomen 
zijn.  

Veel van de artiesten hebben nauwelijks te eten. Aan het einde van de show komen ze met de pet rond om hun fooi op te halen, 
voor hen de enige bron van inkomsten. Wat moeten ze doen als ze ouder zijn? Slagen ze er in om een bestaan op te bouwen of 
zoeken ze hun heil elders? 

Hoe reageren de toeristen als ze weer terug zijn in hun eigen land, als de vele vluchtelingen er tevergeefs vragen om onderdak? 
Krijgen ze dan ook nog applaus? 

De vluchtelingen maken een gevaarlijke tocht over de zee, waarbij er velen helaas het vaste land niet bereiken. We weten maar  
weinig van de reis die ze afleggen om aan de overtocht te kunnen beginnen. Velen bereiken helaas niet de kust van Libië om de 
overtocht te maken. Een enkeling besluit om terug te keren uit Libië en hoopt terug te kunnen keren naar zijn of haar thuisland. Bij 
terugkomst begint het gevecht om te overleven opnieuw. 



Langzamerhand begint in de Afrikaanse landen door te dringen dat teruggekeerde vluchtelingen hulp nodig hebben. Zij, die de 

overtocht niet hebben kunnen maken, keren terug naar hun land. Voor velen is dit een nederlaag en durven ze zich niet meer te 

vertonen aan hun familie. Vaak denkt men dat ze alsnog Europa hebben bereikt of zijn omgekomen tijdens de barre tocht. 

Als ze bij terugkomst niet worden opgevangen, dreigen ze te vervallen in criminaliteit. Onlangs is een  groep van 151 vluchtelingen 

bevrijd uit een Libiëse gevangenis, door de Internationale Organisatie voor Migratie en overgedragen aan de Gambiaanse regering. 

De groep bestond uit jonge mannen en vrouwen, maar ook uit diverse minderjarigen, leeftijden van 15 tot 26 jaar. 

Onderstaand een samenvatting van een artikel uit de Gambiaanse krant “the Point”.  

“Ousman Jeng, een 26 jarige man uit Serrekunda was een van de ‘back-way returnees”. Als we geen hulp krijgen kunnen we maar 

een ding doen en dat is verdwijnen in de criminaliteit, door alles wat we gezien en meegemaakt hebben in Libië.  

Voordat Ousman vluchte was hij werkzaam in een hotel aan de kust in Gambia. Zijn verdiensten waren te weinig om fatsoenlijk van 

te kunnen leven. Zijn niet gelukte tocht naar Europa via Libië duurde bijna 4 jaar. De levensomstandigheden in Libië zijn 

onbeschrijfelijk slecht. 

Zijn woorden: “ I have lived a life I never knew, Lybia changes humans to unimaginable things”. “Ik heb een leven geleefd dat ik niet 

kende, Libië verandert mensen in iets onvoorstelbaars. Toen ik Libië bereikte, ben ik direct 6 maanden gevangen zet, nadat ik vrij 

kwam werd ik gekidnapped in Ben Walid en moest ik $ 2.700 betalen om vrij te komen. Omdat ik dit niet kon betalen werd ik 7 

maanden gevangen gehouden. Tijdens een overval door de politie kon ik ontsnappen. Na lange omzwerving bereikte ik  eindelijk 

Tripoli, waar ik weer voor 9 maanden gevangen werd gezet. Dit is allemaal het werk van mensensmokkelaars, waarvoor maar 1 ding 

geldt en dat is geld, een leven is hen niets waard. Maar niet alleen mijn verblijf in Libië was dramatisch. Ook de lange reis via 

Gambia, Senegal, dwars door de dorre en gevaarlijke woestijnen van Mali en Niger, is onbeschrijfelijk”.  

Ousman: “I will not encourage anyone to take up this journey because a lot of people have lost their lives on the way and in Libya”. 

Op weg naar Niger in de woestijn ging de auto bus kapot. De chauffeur commandeerde ons dat we de auto dan maar moesten 

duwen. 2 vrouwen, vermoeid van de hitte en de lange reis, waren te moe om te helpen en vroegen dan ook of ze dit niet hoefden te 

doen. De chauffeur werd zo kwaad dat hij  vrouwen dood trapte. 

Ousman heeft veel van zijn landgenoten zien sterven, door de hitte, in de tot gevangenis omgebouwde containers, maar ook door 

brute moord.  

“Sometimes, a Lybian will have a new gun and call a migrant to tell him to stand in front of him to test the gun and he will shot the 

person with live bullet”. Moet ik dit nog vertalen? 

Een verhaal van een andere vluchteling, Modou Lamin: 

“Wij waren met een groep van 24 vluchtelingen. Onderweg naar Tripoli werden we aangevallen, 13 van ons kwamen om, 5 werden 

gewond en ik kon met nog 5 anderen vluchten. In Tripoli aangekomen moesten we aan mensensmokkelaars geld betalen voor een 

boot naar Italy, maar we hebben tevergeefs 3 maanden op het strand gewacht, we hebben hen nooit meer gezien”. Hij was 

vastbesloten om naar Europa te gaan en begon een klein handeltje om geld bij elkaar te sprokkelen om alsnog een poging te wagen. 

Helaas werd hij gevangen genomen door een andere groep mensensmokkelaars. Na 7 dagen kon hij ontsnappen. Hij betaalde voor 

een 2e boot maar ook dit ging mis en hij werd voor 9 maanden opgesloten. Na de ontsnapping uit die gevangenis lukte het hem om 

een volgende boot te charteren en met zijn duur verdiende geld kocht hij een plaats op de overvolle boot. Helaas werd de boot direct 

na vertrek overvallen en werden ze naar Maraca in Libië gebracht. Ook daar werd hij 3 maanden gevangen gehouden. “It is the most 

dangerous place I have ever seen in my life”. 

Sulayman 23 jaar: “I will not even advise a dog to travel through Libya”! Hij zal deze reis nooit meer maken. Hij roept de Gambianen 

op om hand in hand te werken om Gambia op te bouwen en  te ontwikkelen. 

Op dit moment zijn er 1.102 Gambianen terug gebracht vanuit Libië naar Gambia, sinds maart 2017, sinds de oude president na een 

24  jarige dictatuur is gevlucht. Naar schatting zijn er nog 4.000 Gambianen in Libië, waarvan 2.000 in gevangenschap leven. De 

terugkeer wordt mede mogelijk gemaakt door de EU. 

Van overheidswegen wordt geprobeerd de teruggekeerde Gambianen te laten integreren in de samenleving. Dit is erg moeilijk, de 

gemiddelde Gambiaan heeft al bijna niets, de teruggekeerde vluchteling moet zijn plaats weer heroveren en door alles wat ze 

meegemaakt hebben is dat erg moeilijk. 



Veel andere Afrikaanse landen weigeren de terugkeer van vluchteling. Wie weet hoeveel Afrikanen er nog gevangen zitten in Libië,  

vele 10 duizenden, allemaal wachten ze op de kans om de oversteek te maken, de mensensmokkelaars wachten op hun kans om hen 

als vee te vangen en hen uit te buiten. 

Gelukkig zien we niet meer zo vaak de TV beelden van hulpeloze mensen op overvolle gammele boten.  Door allerlei internatioale 

maatregelen worden de boten al ruim voor de kust van Europa opgepakt. Maar helaas zijn er ook nog vele boten die in het niets 

verdwijnen. 

Als we weer een reportage zien van een boot  vol met vluchtelingen, kijk dan eens naar een individu en kijk in zijn ogen. Je ziet de 

“lege” blik, probeer eens te beseffen wat ze allemaal hebben meegemaakt. Natuurlijk is dit bij de meeste Afrikanen hun eigen keuze, 

de meesten leven niet in oorlogsgebieden. Ze maken een keuze van: alles is beter dan in eigen land te blijven, de eigen 

uitzichtloosheid te accepteren. Bereik ik Europa, dan heb ik kans op een beter leven, haal ik dit niet, dan is het toch beter dan te 

blijven.  

 ( Ze moesten eens weten wat voor een toekomst hen hier wacht! ) 

Weer terug naarv ons bezoek: Ons verblijf staat in het teken van allerlei projecten. De grote verrassing is de ambulance, welke per 

schip naar Gambia is vervoerd. Dol enthousiast wordt de ambulance  in Somita in ontvangst genomen.  

Erg fijn om te vermelden dat een deel van de aanschaf door Somita zelf betaald is uit de huuropbrengst van de markthal. Graag 

verwijs ik naar de projectenlijst aan het einde van deze nieuwsbrief.  

Andere projecten zijn de 2e kippenfarm, de Poultry, bij het Skill center, de Power Tiller ( dit is een mini- tractor/ploeg )  en de nieuwe 

aandrijving voor de cousmilling machine, helemaal door de opbrengst van de machine zelf  betaald. Natuurlijk krijgt ook het 

Bookkeepingsoffice weer de nodige aandacht, dit is de spil geworden rond alle projecten. Ook zijn we drukdoende om de locale 

clinic te reorganiseren. We zijn erg blij dat Ton Luckers met zijn medische kennis daarbij helpt. De projectenlijst geeft een goed 

overzicht van alle lopende projecten. Deel 2 van de projectenlijst is het maandelijkse “activity report” van het Bookkeeping office.  

Zoals altijd gaan we aan het einde van ons verblijf in Somita met een voldaan gevoel weer terug naar Nederland. Wij zijn, samen 

met de mensen van Somita, trots dat het door ons opgestarte project zo’n grote vorm heeft aangenomen, waarbij de duurzaamheid  

zich bewezen heeft. Onze projecten zijn geen eenmalige activiteiten, maar een continu proces van ontwikkeling geworden. Het 

wordt gedragen door de gehele bevolking. 

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. 

www.facebook.com/Dawda Stichting Gambia en www.dawdasg.nl 

Namens de bevolking van Somita hartelijk bedankt, 
 
Dawda Stichting Gambia 

0485 – 540740 / 0637470520 / e_corstjens@hotmail.com 

Eric en Mariëtte Corstjens, René van Steen, Peter Janssen. 

 

Attentie: Noteer 7 FEBRUARI, 20 uur in jullie agenda. We organiseren dan een lezing en presentatie 
over ons project in de Bibliotheek in Gennep, in samenwerking met Biblioplus. Jullie zijn van harte 
welkom. 

Zoeken jullie voor de komende feestdagen nog een passend cadeau, denk dan eens aan de fraaie 
tassen van onze Somita kleermaker Jawara. De tassen zijn te koop voor € 10. De opbrengst gaat 
geheel naar ons project. Graag verwijs ik voor de verdere informatie naar de projectenlijst.  

 

http://www.dawdasg.nl/


Projectenlijst: 

Poultry School: Voedselvoorziening is een groot probleem in Afrika. Samen met de school 

hebben we vorig jaar het Poultry project op gestart, een kippenfarm. De Poultry is 

volledig geïntegreerd in het onderwijs en bedruipt zich zelf helemaal. Het project dient 

diverse doelen, voedselvoorziening, ei en vlees, mest voor de schooltuin, praktijkles 

voor de kinderen en het dorp.  

Poultry Skill Center: De school Poultry was voor ons een pilot project. We hebben 

afgesproken dat we bij het slagen van het project een 2e Poultry zouden opstarten, deze 

keer bij het Skill Center in Somita. Dit is een centrum waar de vrouwen van het dorp en 

de kinderen, welke de school voortijdig hebben verlaten, de drop-outs” een vak kunnen 

leren. Inmiddels staat de schuur er. Ook is er een comité gevormd om de Poultry te 

runnen. Een van de leraren van de school verzorgt de opleiding en ziet toe op een goede 

start. Van de opbrengsten van de Poultry kunnen andere activiteiten in het Skill Center 

worden bekostigd. Dit laatste is hard nodig, want de overheid is sinds enkele jaren 

gestopt met de ondersteuning van deze activiteiten. 

Oil Press Machine: Helaas is door de politieke situatie in het begin van het jaar de 

pinda oogst fors tegengevallen. Pinda’s zijn een belangrijk gewas. Over enkele weken 

begint de nieuwe oogsttijd. Overal liggen dan stapels pinda’s te drogen. Een deel hiervan 

wordt gebruikt voor eigen consumptie, het ander deel om olie van te maken. Deze olie 

bevat belangrijke vitamine, onmisbaar in het schaarse menu van de Gambianen. Tot dit jaar 

werden de pinda’s na het drogen vervoerd naar de kust en tegen een te gering bedrag 

verkocht om tot olie geperst te worden. De goede olie werd geëxporteerd. Zelf kon men 

alleen maar een inferieure olie terugkopen, waar fors voor moest worden betaald. De 

machine zorgt er voor dat de pinda’s niet meer tegen een lage prijs verkocht hoeven te 

worden, maar direct kunnen worden omgezet naar de voedzame olie. Andere dorpen kunnen hun 

pinda’s tegen een geringe vergoeding laten persen. De machine levert extra inkomsten op, 

waarvan medicijnen gekocht kunnen worden voor de Somita clinic. We verwachten dat deze 

machine binnenkort overuren gaat maken. 

Overdracht clinic aan Somita: De overdracht van het health center aan het dorp zal naar 

alle waarschijnlijk dan toch voor het einde van dit jaar plaatsvinden. Het health center 

wordt nu nog ondersteund door een Gambiaanse/Amerikaanse stichting, maar door geld gebrek 

stopt dit. Samen met een Engelse stichting hebben we afgesproken dat de salarisbetalingen 

van de Nurses worden gecontinueerd, deels door deze Engelse stichting, deels door Somita 

zelf. Vanuit de huurbetalingen van de markthal kan Somita zelf 50% van de salariskosten 

betalen. Hiermee wordt ons uitgangspunt, geen salarisbetalingen, maar investeren in 

projecten welke inkomen opleveren, volledig nagekomen. De bevolking is trots dat ze dit 

kunnen waarmaken en hiermee kunnen laten zien dat ze zelfvoorzienend kunnen zijn. 

Ambulance: Het health center is een clinic waar alleen de eerste noodzakelijk 

medische hulp verleend wordt. Voor complexe medische hulp is men aangewezen 

op het veel verder gelegen ziekenhuis in Bwiam. Voor het vervoer had Somita 

de beschikking over een oude bestelbus, waarin een bed gemonteerd was. Deze 

bus vertoonde veel mankementen. Na lang zoeken hebben we in Nederland een 

geschikte ambulance gevonden, welke naar Gambia is verscheept. De verrassing 

was groot toen we met de ambulance in Somita aankwamen. De auto is voor 75% 

door onze stichting betaald, het restant door Somita zelf uit de 

huuropbrengsten van de markthal. Dit onderstreept het succes van de markthal.  

Bookkeeping office: Er zijn veel projecten in Somita, welke allemaal aan elkaar gekoppeld 

zijn. De winst van het ene project gaat naar het andere. Een deel van de huur van de 

markthal gaat naar de clinic, voor salaris van de medische staf. Een deel van de 

opbrengst van de couscous-dorsmachine gaat naar het medicijnenfonds, etc. etc. Om 

overzicht te blijven houden over alle projecten hebben we een centrale boekhouding 

opgestart, het Bookkeeping office. Alle administraties van de projecten worden hier in 

onder gebracht, onder leiding van Seedy See, de development werker. Hij krijgt 

assistentie van 2 jongeren uit Somita, welke hiervoor een opleiding gaan volgen. Zij gaan 

na het voltooien van hun opleiding alles overnemen. De opleiding wordt door ons 

gesponsord. Het is ook de bedoeling om de administratie van het VDC, Village Development 

Comité, het bestuurlijke “orgaan” van Somita, hier in onder te brengen. Het ministerie 

van Local Government and Lands heeft ook belangstelling voor dit project! Dit project 

staat volop in de belangstelling. 

 



Volwassenonderwijs: Tijdens ons vorige bezoek zijn de 2 klassen, 50 vrouwen, gestart met 

volwassen onderwijs. De helft van deze vrouwen is nooit naar school geweest, de andere 

helft heeft de school al op jonge leeftijd verlaten. Tijdens ons verblijf hebben de 

vrouwen laten zien dat ze leergierig zijn en heel veel geleerd hebben. Door middel van 

een toneelstuk hebben ze ons laten zien dat ze grote vorderingen hebben gemaakt, ze 

kunnen nu lezen en schrijven. Ze kunnen nu hun kinderen helpen met huiswerk. De bedoeling 

is om begin volgend jaar te starten met de 2e groep volwassen, waarbij de mannen aan de 

beurt zijn. 

Computeronderwijs: De in april 2016 geleverde computers worden volop gebruikt. 

Computeronderwijs is nu een deel van het lesrooster van groep 9 t/m 12. Een enthousiaste 

leraar leert de kinderen Word en Excel, maar leert ze ook de werking van de computer, 

waarbij de kinderen uitvoerig onderwijs krijgen over de soft- en hardware. Ook de 

volwassenen kunnen in de avonduren computerles krijgen. De eerste groep vrouwen van het 

volwassenonderwijs staat al ingeschreven en popelt om te beginnen. Iedereen kan er 

terecht met vragen over het gebruik van computers. 

Internet: De internetaansluiting levert nog problemen op. We hadden gehoopt dat dit 

probleem voor juli 2017 opgelost zou zijn, maar helaas is dit niet het geval. Vogels 

blijken de bekabeling van enkele zendmasten te hebben doorgebeten. Afwachten maar hoe dit 

verder verloopt. We hebben nu een internetcafé zonder internet, dus geen inkomsten. Dit 

is jammer, want van deze inkomsten zouden de energie kosten voor de computers van de 

school betaald worden.  

Markthal: De 18 winkels zijn verhuurd, er is een wachtlijst. De bezettingsgraad van de 60 

marktplaatsen stijgt. Het banksaldo van de markthal groeit. Hier heeft Somita aangetoond 

dat zelfredzaamheid niet alleen maar een loze kreet is. Na deze betaling van de ambulance 

is er nog voldoende over om de toekomstige salarisbetaling voor het health center niet in 

problemen te brengen.  

Waterproject: Het aangelegde watersysteem functioneert perfect. De zonnepanelen worden 

keurig onderhoud en door de “contributie-betalingen” voor het water is er een behoorlijke 

reserve voor eventuele reparaties en onderhoud. 

Omar project: Een van de grootste successen is onze aannemer Omar. Hij heeft al meer dan 

100 man, voornamelijk uit Somita, aan het werk. Zijn orderportefeuille is goed gevuld. 

Hierdoor hebben velen zicht op een betere toekomst in eigen regio. Veel gezinnen kunnen 

hierdoor extra rijst kopen.   

Science-onderwijs: Langzaam stijgt het onderwijsniveau. Er zijn weinig mogelijkheden om 

goed science-onderwijs te volgen, natuur- en scheikunde, biologie en ICT onderwijs. In 

overleg met onze sponsor, MRC Holland Foundation, wordt er met Henriette Sonko, 

Nederlandse Consul, gewerkt aan een project om dit verder vorm te geven. Hiervoor zijn we 

op bezoek geweest bij het ministerie van onderwijs. Het project wordt verder uitgewerkt. 

De opzet is om regionale centra te starten waar men uitgebreid scene-onderwijs kan 

volgen, gekoppeld aan basis science-onderwijs op de diverse scholen. Helaas is dit 

project door de politieke problemen nog niet verder uitgewerkt. 

E-readers, is Tabletproject geworden: In samenwerking met MRC Holland Foundation is er op 

3 scholen in Gambia, waaronder Somita, een pilot project opstarten om jonge kinderen te 

leren lezen. Dit gebeurt door het inzetten van tablets, met speciale software. De 

kinderen kunnen spelenderwijs kennismaken met taal. Geweldig om te zien hoe enthousiast 

de kinderen dit oppakken en hoe de leraren dit delen met de kinderen. We hopen dat dit 

project een voorbode kan zijn om het tekort aan lesmiddelen op te lossen. 

Bibliotheek: De school bibliotheek is klaar, alle boeken staan keurig geordend in 

boekenkasten. Er is zelfs een bibliothecaresse aanwezig. Kinderen kunnen boeken lenen om 

mee naar huis te nemen, maar ze kunnen ook in een rustig hoekje in de bibliotheek lezen. 

Jongere kinderen worden voorgelezen.  

Tuin school: Vorig jaar hebben we de watervoorziening van de Nursery school uitgebreid, 

waardoor er ook voldoende water is voor de meer dan 1.000 leerlingen van de Somita, 

Lower, Upper en Secundairy school in Somita. Hierdoor kan de schooltuin fors worden 

uitgebreid. Er wordt nu gewerkt aan een bananenplantage, streven is om 100 bomen te 

planten, de eerste 50 staan er al. Deze bananen zijn deels voor eigen consumptie, maar 

ook voor verkoop. Samen met de groente van de schooltuin zorgt dit voor extra voedsel en 

inkomen voor de school en praktijkles voor de kinderen.  



Tijdens ons bezoek, oktober 2017, bleek dat de waterleiding gesprongen was. Een snelle 

reparatie heeft dit probleem opgelost. Om er voor te zorgen dat er ook ’s ochtends en ’s 

avonds voldoende water is, worden er op onze kosten 8 waterreservoirs aangelegd. Hierdoor 

is de watervoorziening ook gewaarborgd als er nog geen zonne-energie is.  

Micro kredieten bank: Dit jaar zijn er maar 22 leningen verstrekt. De belangrijkste reden 

van dit beperkte aantal was de politieke onrust rondom de machtswisseling. Het totaal 

aantal verstrekte kredieten ligt nu boven de 600 leningen. Alles wordt keurig 

terugbetaald. De rente werd gebruikt om schoolgeld van te betalen, omdat het onderwijs nu 

gratis is, wordt de rente nu gereserveerd voor de clinic. De bank heeft gezorgd voor veel 

bedrijvigheid. De markthal is vooral hierdoor erg succesvol, voor het drijven van handel 

kan men krediet krijgen bij de micro kredieten bank.  

Couscousthreshing machine: Binnenkort begint het couscous oogst, voor de dorsmachine veel 

overuren. Een deel van de opbrengst gaat naar het medicijnenfonds. Helaas is de vorige 

oogst door allerlei tegenvallers grotendeels mislukt. We gaan er van uit dat begin 2018 

deze machine volop gebruikt gaat worden. 

Rice Milling machine:(machine om het kaf van de rijst te halen). Deze machine is 7 jaar 

oud en is aan vervanging toe. De eerste jaren heeft deze machine ruim winst gedraaid. 

Helaas is de winst geheel besteed aan reparaties. Dit is een voorbeeld om aan te tonen 

dat een administratie met afschrijvingen noodzakelijk is. De winst had beter besteed 

kunnen worden om een nieuwe machine te kopen. Het Bookkeeping office zal bij dit soort 

beslissingen een grote rol gaan spelen. 

Couscous Milling machine:(machine om de couscous en mais tot meel te vermalen ). Deze 

machine, van Chinese makelij, is al 9 jaar oud en functioneert nog steeds goed. Tijdens 

ons bezoek in oktober 2017 is de motor van deze machine, na 9 jaren trouwe dienst, 

vervangen door een nieuwe dieselmotor. Deze motor is geheel betaald uit de opbrengsten 

van de machine zelf. Na deze aankoop is er nog voldoende geld over voor onvoorziene 

uitgaven voor deze machine. Geweldig om te zien dat dit project zo goed loopt. 

ACE Cooker/ mini solarsysteem: In Afrika, dus ook in Gambia, wordt op hout/houtskool 

gekookt. Dit heeft vele nadelen. Er wordt in slecht geventileerde ruimtes gekookt, de 

ontbossing neemt snel toe en in de steden moet er fors worden betaald voor stookhout, 

gemiddeld 20 dalashi per dag ( € 0,40 ). Het bedrijf ACE heeft een kooktoestel ( ACE 1 

Cooker ) ontwikkeld waarmee veilig en milieuvriendelijk gekookt kan worden. Het apparaat 

verbruikt slechts weinig brandstof, houtsnippers, biomassa etc. Het apparaat wordt door 

zonnestroom ( solarpaneel ) aangedreven, een kleine ingebouwde ventilator zorgt voor 

voldoende zuurstof om maximaal 1.000 graden te bereiken. Maar dat is nog niet alles. De 

ACE1 heeft een USB poort waarmee mobieltjes kunnen worden opgeladen, maar het meest 

bijzondere is wel dat er ook een ledlamp meegeleverd wordt. Dit laatste is erg 

belangrijk. De huidige stroomvoorziening is erg slecht en instabiel. Ook is een 

aansluiting, aankoop meter, erg duur. Het niet hebben van verlichting levert m.n. voor de 

kinderen problemen op. Zij kunnen na zonsondergang, dit is tussen 6 en 7 uur ’s avonds, 

niet meer studeren. Onze opzet was om samen met Somita te bekijken of er belangstelling 

is voor deze cooker, maar door problemen in de haven van Banjul, veroorzaakt door de 

politieke problemen, kon de container met de cooker niet gelost worden tijdens ons 

verblijf. We hebben aan onze contact persoon Omar gevraagd of hij dit wil overnemen.  

Opleidingen tbv. Somita: Einde van dit schooljaar studeren er weer een fors aantal 

kinderen, leeftijd 18 tot 21 jaar, af op de secundairy school in Somita. Helaas kunnen 

velen van hen geen vervolgstudie starten, omdat er geen geld is. We hebben met de 

principal van de school, Koyo Kandeh, afgesproken, dat wij bereid zijn studies te 

sponsoren, mits dit uiteindelijk ten goede komt aan Somita. Te denken valt hierbij aan 

een medische opleiding tot Nurse. Een ander voorbeeld is de opleiding voor accountancy, 

ten behoeve van het Bookkeeping office.  

Handtassen van afval: Kleermaker Jawara maakt fraaie handtassen van afvalmaterialen. De 

eerste serie liet nog wat schoonheidsfoutjes zien, de tweede serie ziet er erg goed en 

mooi uit. Deze bijzondere tassen zijn bij ons te koop voor €10 per stuk. De opbrengst 

gaat geheel naar Somita. De tassen zijn een bijzonder mooi cadeau voor de komende 

feestdagen en vergeet ook de verjaardagen niet. 

 

 



 

ACTIVITY REPORT ON SUPPORTED PROJECTS BY DAWDA FOUNDATION 

MONTH: OCTOBER, 2017, DATE OF SUBMISION: 16TH NOVEMBER, 2017, PREPARED AND SUBMITED BY: SEEDY SEY / chief 

bookkeeping office Somita: 

1. MARKET HALL: The Somita Market Hall is one of the most successful projects in the village. The market generates income 

for the community monthly and since the establishment of the market, a lot of fund has been generated from it. It does 

not only serve as a source of income for the community but also greatly enhance easy access to basic food items in the 

village and for the surrounding communities around Somita as well. 

The management of the market hall is really working hard to ensuring that people pay their rental fees as stipulated in 

the market bye-laws and also keeping the surrounding of the market clean at all times. 

An amount of D100, 000.00 was withdrawn from the funds as a counterpart contribution of the community for the Clinic 

Ambulance.  

As of October 22nd an amount of D15, 455.00 saved at the VISACA for the market hall and this is different from the 

money saved at the Eco Bank. 

2. COOS MILLING MACHINE: The Engine of the coos milling machine has been changed and a new engine was purchased 

and fixed. The VDC has met with the operators of the machine and held talks with them on the up keep of the machine. 

Some of the issues discussed during the meeting include: 

 Conducting regular and timely maintenance of the machine as means to sustaining the machine 

 Weekly submission of funds to the VDC Cashier  

 Fuel for the machine to be purchased in bulk instead of buying in small amount  

 Keeping of proper records on all financial transaction on the machine 

              D48,00.00 was withdrawn from the coos milling machine funds and was given to Omar Sanyang as it was agreed. 

3. POWER TILLER: The VDC has set up a sub-committee for the power tiller. The sub- committee is selected from within the 

VDC members and an Operator is also identified. The people identified as the sub-committee for the power tiller are: 

 Meta Beyai, Amie Sanyang, Sainabou Sanyang, Ebrima Kombo (Operator),  

  VDC will provide the committee quire books for record keeping and they will be train on basic record keeping 

techniques. 

4. AMBULANCE: A meeting was conducted with the concern stakeholders such as the Nurses in the Clinic and Village 

elders. The objective of the meeting was to come up with strategies on how to operate the Ambulance and its up-keep. 

It was agreed at the meeting that, the patient has to pay before transporting him or her to the hospital. From Somita to 

Bwiam hospital a fee of 350.00 per patient and for Sibanor health center, D250.00 per patient. 

The key to the Ambulance will kept with Nurses in the clinic and the driver has to move on the orders of the nurses and 

not allowed to transport any patient without the knowledge of the Nurses in the clinic. 

5. COOKING DEVICE: People in the community are really appreciative of the cooking device as it easy to use and 

environmentally friendly. They appeal if you can provide a bigger size than the one you brought as considering the type 

of cooking pot used; this one is a bit small to contain the cooking pots in the village. 

There can be two different types the small and big one as well. The small one can be used to cook stew while the big one 

can be used to steam rice. 

6. COMMUNITY BUILDING: The VDC held a meeting with the elders of the community and the youths on the proposed 

community building as the next project for the village. The Alkalo, Chief, Village Imam and other village elders were 



really happy to receive the good news. They promised to support Omar to make sure that the project becomes a success. 

Work will commence as soon as the coos in the land is harvested which will be just in December. 

SKILLS CENTER POULTRY PROJECTKILLS CENTER POULTRY PROJECT: The project has started in harness and birds have 

been purchased. 300 broilers are purchased with their feeds, medication and all other material needed for their up-keep.  

7. OIL PRESSING MACHINE: The Oil pressing machine will soon start operating fully. Farmers are harvesting their 

groundnuts and a lot of sensitization has been done on the service of the machine. We are hoping that this season the 

machine will be operational as unlike the last season because of the time at which the machine was purchased found 

that people have already sold their groundnuts. 

8. WATER: A big achievement has been realized in the water bill payment from household’s heads. About 85% of 

households have paid their water bill. The VDC is planning to upgrade the second borehole which was dug by ‘KARAFI’ 

during the road construction for their water collection. The borehole was left for the village and the VDC is putting up 

plans to up-grade it and connect it to the water system so as to expand the water in the village. This is because the 

village is expanding and a lot of people are coming to settle in Somita and compounds are expanding particularly around 

the skills center towards the South. 

9. BOOK KEEPING OFFICE:The office multifunctional printer is successfully installed and is working well. This will really 

enhance work in the office. The lap tops have been distributed to the concern people. Njaga Touray was given one of the 

lap top and the second lap top was given to Sherrifo Jammeh the headmaster at the lower basic school. 

Mr. Aliue Sanyang the VDC chairman is also appealing if he can be provided with lap top in your next visit to facilitate his 

work effectively.    

 

 

 

 


