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Graag vragen wij aandacht voor deze bijzondere nieuwsbrief.  
 
Altijd al eens een rechtszaak willen bijwonen en benieuwd hoe het er aan toe gaat? Wat is uw eigen oordeel over het 
gepleegde misdrijf, de verklaring van de verdachte, de uitspraken van het slachtoffer, het verhoor van de getuigen? Wat 
vindt de rechter van bewijs en straf en wat vindt u daarvan? Hier is uw kans. In samenwerking met De Weijer en de Young 
Talent Group, biedt Rotaryclub Cuijk-Maaskant u de mogelijkheid tot het bijwonen van een benefiet strafzitting in het 
theater van De Weijer te Boxmeer op zaterdag 22 september vanaf 17:00 uur tot circa 22:00. Rechter, officier van justitie 
en advocaten zijn of waren ook feitelijk in dat beroep werkzaam! Het programma: na de ontvangst met koffie & wat lekkers 
een interactieve lezing over waarheidsvinding, vervolgens een buffetdiner van topkok Martijn ten Brinke en dan als 
klapstuk de gespeelde strafzitting met de berechting van één van de verdachten van de molestatie van de scheidsrechter 
na afloop van de voetbalstreekderby Cuijk-Boxmeer. Het publiek in de zaal participeert in de vraagstukken die 
voorbijkomen. Na de zitting is er gelegenheid tot het stellen van vragen en u kunt met de deelnemers tot in de late uren 
napraten en borrelen in de lobby van de Weijer.  
De opbrengst van deze happening is bestemd voor twee goede doelen: De aanschaf van hoog rendement fornuisjes, de 
ACE 1 Cooker, door de Dawda Stichting Gambia en de aanschaf van 5 uniformen voor de Boxmeersche Harmonie die zich 
dit jaar in het nieuw steekt. Toegangskaarten zijn zowel online, www.deweijer.nl / theateragenda, als op locatie 
verkrijgbaar bij De Weijer en kosten € 100,-- per persoon (inclusief diner en consumpties tot einde voorstelling).  
 
Wij zijn blij dat de Rotaryclub Cuijk-Maaskant deze bijzondere avond organiseert en daarmee onze mensen in Somita in 
Gambia wil helpen. Reserveer nu de kaarten, wij zien jullie graag op 22 september in Boxmeer. 

In onze Westerse wereld hebben allerlei aspecten rondom het milieu volop de aandacht. Hoe kunnen we onze huizen op een 
verantwoorde manier verwarmen, welke energievoorziening gebruiken we om te koken? Er zijn tal van oplossingen waarmee 
uiteindelijk onze gezondheid geholpen gaat worden. Oude dieselauto’s worden uit steeds meer steden verbannen, om 
vervolgens massaal naar de “derde wereld” landen te worden verscheept, waar ze nog heel lang walmende rond zullen rijden.  

In Afrika wordt nog steeds op hout en houtskool gekookt. Boven elk dorp zie je ’s avonds enorme rookpluimen van open 
kookvuren en ook van de hoog opgestapelde boomstammen, welke al smeullend tot houtskool worden verbrand. Deze 
stapels roken men soms vele dagen en verspreiden een verstikkende damp.  

Volgens schatting van de WHO koken ruim 2 miljard mensen op open vuren, vaak in kleine afgesloten ruimtes, zonder 
ventilatie. Het dagelijks inademen van rook zorgt jaarlijks voor 4,3 miljoen doden. Het is een enorme aanslag op de 
gezondheid, ook zorgt de voortschrijdende ontbossing voor steeds meer problemen, zoals droogte, erosie van vruchtbare 
gronden, etc. Overal wordt gewerkt aan oplossingen, maar helaas blijft een grootschalige aanpak hiervan nog steeds uit.  

Wij zijn in contact gekomen met Clean African Energy. Dit bedrijf heeft de ACE1 cooker ontwikkeld. Een door zonnestroom 
aangedreven kooktoestel. Het toestel bevat een ventilator, die houtsnippers, maïskolven en andere biomassa van voldoende 
zuurstof voorziet. De keramische binnenwand zorgt voor een temperatuur van liefst 1.000 graden. De verbranding is daardoor 
zeer efficiënt, er komt geen schadelijke rook meer vrij. Het toestel heeft ook een USB-poort voor het opladen van een 
mobieltje. 

Er kan ook een ledlamp op worden aangesloten. Op een volle accu werkt de ovenventilator 25 uur, de lamp geeft 2 nachten 
licht. Deze verlichting is erg belangrijk. Hierdoor kunnen kinderen na school hun huiswerk maken en studeren.  

http://www.deweijer.nl/


Tijdens ons bezoek in maart jl. hebben we de ACE1 cooker uitvoerig gedemonstreerd. Er is veel belangstelling voor dit 
apparaat. We hebben inmiddels contact met het Gambiaanse ministerie van Milieu. Deze cooker past goed in hun nieuwe 
milieuprogramma.  

Onze opzet is om de cooker projectmatig te gaan aanbieden in Somita. De prijs is afhankelijk van het aantal te bestellen 
cookers. Iedere bedrag is dit een grote investering, maar vergeet hier niet bij dat men nu ook al een fors bedrag aan 
energiekosten kwijt is. In de stedelijke gebieden is dit soms wel meer dan € 20 per maand, waarvan ook een flink deel gaat 
naar verlichting en stroom om de mobiel op te laden. Het is moeilijk om exact te bepalen wat men in Somita kwijt is aan 
energie kosten, maar dit zal toch al snel meer dan € 10 per maand zijn.  

Het aankoopbedrag is een issue apart. Het is een fors bedrag, zeker voor de allerarmsten. Maar deze mensen zijn geen 
zielepieten, ook zij zijn gewoon kopers. Het getuigt van respect door deze cooker juist wel aan hen aan te bieden, meestal 
worden ze genegeerd. Op die manier is het héél duur om arm te zijn, mensen zijn de hele dag bezig met het vervullen van de 
eerste levensbehoeften. Ze verspillen daardoor veel tijd en geld. Met de cooker hebben ze meer tijd voor andere zaken, er is 
licht om te studeren en met een opgeladen mobiel kunnen ze hun eigen handeltje beginnen.  

De ACE-cooker is niet gratis, maar moet gekocht worden. De betaling, middels een lening, kan in maandelijkse termijnen via 
onze microkredietenbank. We realiseren ons dat deze kredietverstrekking een andere vorm van financiering is. De tot op 
heden verstrekte kredieten hadden als doel extra inkomen te generen, waarmee de leningen werden afgelost. Dit is niet het 
geval bij leningen voor de ACE1. Deze zijn risicovoller.  

Om de verkoop en de terugbetaling te stimuleren, wordt de aankoop door onze stichting beloond. Van de aankoopprijs moet 
gedurende 18 maanden een bedrag worden terugbetaald. Bij probleemloze betaling wordt hierna het restant 
kwijtgescholden.  Dit moet nog samen met Somita uitgewerkt worden. De lening wordt renteloos verstrekt, de cooker blijft 
zolang de lening niet is terugbetaald eigendom van de bank.  

Het huidige kapitaal van de micro kredieten bank kan hiervoor niet worden gebruikt. Voor de cooker is extra kapitaal nodig. 
De opbrengst van de benefietavond van de Rotary wordt hiervoor gebruikt. Andere donaties hebben we gereserveerd voor 
de kwijtscheldingen van de restant leningen.  

Het administreren van deze lening en de uitgifte van de cookers is een extra taak voor de vrijwilligers van de bank. Beide 
medewerkers volgen op onze kosten op de High school een uitgebreide opleiding “Banking”. Hun beloning is een gratis 
cooker. De service, uitgifte en onderhoud van de cookers dient door een nog aan te wijzen persoon te gebeuren, ook zijn/haar 
beloning is een cooker.  

Wij zijn met een andere stichting de mogelijkheden aan het onderzoeken om een simpele pers te ontwikkelen om compacte 
brandstofpakketjes van bio-afval te maken voor deze cooker voor een nog optimalere verbranding.  

In november gaan we weer naar Somita. Onze prioriteiten zijn deze keer het Health Center en het verder uitwerken van het 
Cooker project. 

Wij danken alle gulle gevers voor hun bijdragen en hopen ook in de toekomst weer een beroep op jullie te mogen doen. We 
gunnen de kinderen van Somita een goede toekomst. Alle 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. Kijk ook eens naar onze site: WWW.DAWDASG.NL. Deze site wordt dagelijks bijgewerkt en geeft  
een goed beeld over alle ontwikkelingen in Somita. 
 
Jullie kunnen ons ook steunen door gebruikte kleding, schoenen en andere textiel bij ons af te geven, Langeweg 34, 6591 XX 
Gennep, Sprokkelveld 32, 6596 DL Milsbeek en Pr. Willem Alexanderstraat 15, 6576 BK  Ooij of bel ons even.  
  
Namens de bevolking van Somita hartelijk bedankt,  
  
Dawda Stichting Gambia  
 
0637470520 / e_corstjens@hotmail.com / info@dawdasg.nl / WWW.DAWDASG.NL 
  
Eric en Mariëtte Corstjens, René van Steen, Peter Janssen.  
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