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Het is zondagmiddag 10 november, ik zit met mijn laptop op een schaduwrijk plekje bij het community building in 

Somita. Morgenochtend gaan we weer naar huis. Ik probeer de indrukken van afgelopen week te ordenen. Ons 

bezoek aan Somita lijkt op een patchwork vol beelden, waaraan verhalen en anekdotes kleven. Samen vormen ze 

een geheel. In deze nieuwsbrief probeer ik jullie een overzicht te geven van deze beelden. 

Veelvuldig krijgen we de vraag waarom we juist de mensen in Somita helpen. Deze vraag kan alleen maar met ons 

gevoel beantwoord worden. Een simpel voorval tijdens ons verblijf gaf me een antwoord op deze vraag. 

Tijdens het testen van de pelletpressmachine kreeg de operator een epileptisch toeval. Ik had dit nog nooit 

meegemaakt en schrok behoorlijk. Zonder paniek gingen de omstanders over te handelen, liefdevol en zorgzaam 

werd hij opgevangen en geholpen. De manier waarop dit gebeurde, de zorg voor elkaar, het pure handelen, heeft 

bij mij en Hans veel losgemaakt. De intensiteit van het leven van deze mensen, met hun zeer beperkte middelen, 

hun oprechtheid om te delen en te doen, maakt dat zij onze steun meer dan waard zijn.  

Ons bezoek stond naast tal van kleine projecten in het teken van het bijenproject, de cookstoves en de 

pelletpressmachine en Vision Agents, het “brillenproject”. Tevens kwam een delegatie van Wilde Ganzen op bezoek 

in Somita. Onze website WWW.DAWDASG.NL geeft een goed overzicht van ons bezoek, de foto’s geven een goed 

zicht op alle activiteiten en de ontwikkelingen van het dorp Somita. 

Opvallend is dat steeds meer stichtingen nieuwsgierig zijn naar de ontwikkelingen in Somita. Tijdens ons bezoek 

komen dan ook diverse andere stichtingen naar Somita om verschillende projecten te bekijken en informatie op te 

vragen. Ook buiten ons bezoek om krijgt het Village Development Comite* veel vragen over de projectaanpak.  

http://www.dawdasg.nl/


Het watersysteem, de microkredietenbank, de markthal, het cookstove-project en het ECO-principe staan erg in de 

belangstelling. Ook in Nederland fungeren we steeds meer als vraagbak voor anderen. Fijn om onze ervaring te  

delen. 

Bijenproject, Beefarm, zie ook foto’s op onze website: 

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al gemeld hebben krijgt Somita een bijenfarm. 20 mensen uit Somita worden 

opgeleid tot imker. Het opleidingstraject draait op “volle toeren”. De vangboxen en korven zijn klaar en men is 

begonnen met het ophangen van de boxen om de bijenvolken te lokken. We zijn met de mensen mee geweest en 

hebben gezien hoe ze in de bush worden opgehangen en de eerste bijenvolken ervan gebruik namen. Over enkele 

weken kunnen de eerste van de 40 korven in gebruik worden genomen. De bijen zijn erg nuttig voor de bestuiving 

van de gewassen van de naast gelegen vrouwentuin**.  Iedereen is ervan overtuigd dat dit project zal bijdragen 

aan een verbetering van het ecologische systeem in de tuin en in Somita. Tevens zorgen de bijen voor de was en 

honingproductie. De verkoop van deze producten levert inkomen op, waarvan men bijvoorbeeld betere zaden kan 

kopen. Het bijenproject is deels gefinancierd door een micro krediet van onze stichting. Een deel van de 

verkoopopbrengst zal worden gebruikt om dit af te lossen. Zoals bij al onze projecten hebben we geen bemoeienis 

met het project, wij faciliteren, het project wordt verder helemaal gerund door de mensen zelf. De administratie is 

ondergebracht bij het bookkeepingoffice***. 

Cookstove en Pelletpressmachine: 

Ook hiervoor verwijs ik graag naar onze website. Dit project leert ons om het engelengeduld van onze Afrikaanse 

vrienden te waarderen. We hadden gehoopt om dit project al in het voorjaar op te starten. De belangstelling en 

vraag naar de cookstove is enorm. Helaas staan de cookstove nog steeds te wachten om uitgereikt te worden. Het 

probleem is dat de pellet productie, de brandstof, nog steeds niet is gestart. Oorzaak hiervan is dat de persmachine 

problemen op levert. Samen met Hans, onze technische man, hadden we gehoopt dit probleem op te lossen, maar 

dat was niet het geval. Na lang proberen bleek dat de matrijs van de machine, waardoor het basismateriaal voor de 

pellets geperst moet worden, niet goed was. De diameter van de pellet wordt 6mm, maar de matrijs bleek aan 

beide uiteinden wel 6 mm te zijn, maar binnenin maar 4mm. Na lang proberen hebben we besloten om de matrijs 

mee te nemen naar Nederland. Inmiddels is de uitgeboorde matrijs weer onderweg naar Gambia. Uitboren was een 

moeilijk proces, het harde staal is eerst onthard, daarna uitgeboord en weer gehard. We hopen dat binnen enkele 

weken gestart kan worden met de pellet productie. Om toekomstige problemen te voorkomen hebben we in 

Nederland nog een nieuwe pelletpressmachine besteld, deze gaat binnenkort per container naar Gambia. 

Tijdens ons verblijf hebben we het belang van dit project gezien. Koken op houtvuur in een afgesloten ruimte is 

slecht. Een ander belangrijk item van de stove is het verlichtings-set. De eerste week van ons verblijf viel iedere 

avond rond 19 uur de stroom uit. Voor Gambia is dit normaal, als iedereen de verlichting aanzet heeft het net te 

weinig capaciteit en valt de stroom uit. Gelukkig hadden wij opgeladen lampen van de stove en dus licht. Ook 

konden we onze mobieltjes opladen aan de stove.  Alhoewel de stove nog niet zijn uitgedeeld lossen ze toch al af 

op het micro krediet waarmee ze de stove kunnen kopen. Dit geeft aan hoe graag ze de stove willen hebben. 

Nadat het cookstove project in Somita is opgestart en we de eerste resultaten hebben, gaan we verder met het 

uitwerken van de verdere uitrol. We hebben inmiddels tal van andere gegadigden, groot en klein, van overheid tot 

stichtingen. Ook hebben al 14 dorpen toegezegd mee te willen doen met het project. 

“het brillenproject”, Twobillioneyes: 

We zijn in contact gekomen met Bijan Azami, van de stichting Twobillioneyes. Het was een heel bijzondere ervaring. 

Ik verwijs graag naar de website: www.twobillioneyes.org. Meer dan 2 miljard! mensen hebben problemen met 

hun ogen, slecht zicht.  

World Health Organisation 2010 studie: 

Ongeveer 285 miljoen mensen worden wereldwijd geschat als visueel gehandicapten: 39 mjl. zijn blind en 246 

mjl. hebben een slecht zicht. Ongeveer 90% van de visuele gehandicapten in de wereld leeft in lage-inkomens 

landen. 82% van de mensen die met blindheid leven, zijn 50 jaar en ouder. Meer dan 550 mlj. mensen hebben een 

bril nodig om te lezen, maar kunnen deze niet kopen.  

http://www.twobillioneyes.org/


Er is berekend dat brillen de productiviteit met 35% verhogen en leesbrillen het potentieel hebben om dit met 20% 

te doen. Deze tekortkoming kost onze potentiële wereldwijde winst ongeveer € 110.000.000.000 per jaar. 

Een voorbeeld: Bijan heeft in Kenia 500 vrachtwagenchauffeurs getest op hun zicht. Bijna 1 op de 5 had een 

dusdanig slecht zicht dat er een bril nodig was. Sommige hadden zelfs een zicht van minder dan 5%. Met deze 

gegevens kunnen we ons wel voorstellen wat dit aan afname van verkeersongevallen kan opleveren. 

Bijan heeft een 2tal koffers ontwikkeld, 1 met alle benodigde meetapparatuur voor het testen van de ogen en 

aanmeten van brillen en 1 met materialen om een complete bril te maken. Met deze koffers kan binnen 30 minuten 

een complete bril worden aangemeten, tegen een zeer acceptabel prijs, denk hierbij aan € 10 tot € 15. 

In Gambia zijn slechts 2 oogartsen voor 2 miljoen mensen en 7 opticiens. Deze bevinden zich overigens alleen in de 

2 grote steden Banjul en Serrakunda, terwijl de behoefte aan brillen juist in de verder gelegen gebieden te vinden 

is. In Somita heeft Bijan tijdens een demonstratie 3 brillen aangemeten, met een verbluffend resultaat. (Kijk maar 

naar de foto) 

We gaan dit project verder uitwerken. De projectbasis bestaat uit een 10-daagse opleiding in Gambia, te verzorgen 

door Bijan. Hierna kan het bedrijfsmodel verder worden uitgewerkt met de beide koffers. Micro financiering kan 

een onderdeel vormen van deze opzet. Van belang is om goede mensen te selecteren om dit project te doen slagen. 

Dit is een project dat ogen opent! 

Wilde Ganzen, bezoek: 

Tijdens ons bezoek mochten we een delegatie van Wilde Ganzen ontvangen in Somita. Ze brachten een werkbezoek 

aan Gambia om zich een beeld te vormen de manier van samenwerken met lokale organisaties en de duurzaamheid 

van door Wilde Ganzen gesponsorde projecten. Ze waren onder de indruk van de manier waarop het VDC van 

Somita en onze stichting samenwerken. Wilde ganzen zal hier nog verslag van doen, ik hou jullie op de hoogte. 

Bezoek Omar Sanyang aan Nederland: 

Omar komt naar Nederland! Na heel lang wachten en doorlopen van diverse procedures bij de IND mag Omar naar 

Nederland komen. (Omar is onze contactpersoon in Gambia. Het hele dorp heeft er al vaak op aangedrongen dat 

hij moest komen). Hij komt van 14 t/m 28 januari a.s. Dit is natuurlijk niet de meest ideale periode, maar hij moet 

binnen 3 maanden na afgifte van de IND-toestemming Nederland binnen reizen, anders verloopt het visum. Het zal 

een vol programma worden, Omar is nieuwsgierig en vooral erg leergierig naar onze manier van leven. Onze 

volgende nieuwsbrief zal een verslag zijn van dit bezoek. Omar komt overigens geheel op eigen kosten! 

Tijdens ons verblijf hebben we ook nog een overleg gehad met afgevaardigden van de Tumani Tenda Development 

Foundation. We zijn in overleg met hen om samen met de stichting Yiriwaa, Barbara Sommers, de activiteiten van 

hen over te nemen en te integreren bij onze stichtingen. 

Mochten jullie nieuwsgierig zijn naar het verdere verloop van ons bezoek, kijk dan op onze website. 

Wij danken alle gulle gevers voor hun bijdragen en hopen ook in de toekomst weer een beroep op jullie te mogen 

doen. 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. Kijk ook eens naar 

onze site: WWW.DAWDASG.NL. Deze site geeft jullie een goed beeld over alle ontwikkelingen in Somita. 

0485 – 540740 / 0637470520 / e_corstjens@hotmail.com / dawdasg@gmail.com / WWW.DAWDASG.NL ,                             

facebook Dawda stichting Gambia 

Eric en Mariëtte Corstjens, Peter Janssen, René van Steen 

*) Village Development Comite, VDC: lokale organisatie, verantwoordelijke voor ontwikkeling van een drop, een soort 

dorpsbestuur, op vrijwillige basis. 

**) De vrouwentuin wordt gerenoveerd. Dit project is kort na ons vertrek opgestart. Er wordt een solar watersysteem aangelegd 

ter vervanging van de gevaarlijke open putten. We verwachten dat dit project tijdens ons volgende bezoek, maart/april 2020, 

zal worden opgeleverd. 

***) In het bookkeeping office zijn alle project ondergebracht. Er wordt op kwartaalbasis aan het VDC en ons gerapporteerd. 

Hierdoor is er een goed overzicht van alle projecten, met de bijbehorende geldstromen en stand van zaken van de projecten.  

http://www.dawdasg.nl/

