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Eind maart gaan we weer naar Gambia, Somita, wederom een reis met een volle agenda. Afgelopen maand zijn we 

erg druk geweest met allerlei voorbereidingen, samen met Omar. Omar is weer terug van zijn bezoek aan Nederland. 

In onze volgende nieuwsbrief komt een verslag te staan van zijn bezoek. 

Tijdens ons verblijf wordt het cookstove project opgestart. De problemen met de pelletproductie zijn opgelost. De 

gerenoveerde vrouwentuin en de Beefarm worden officieel geopend. Er is hard gewerkt om van dit project een groot 

succes te maken. Op de foto boven zien jullie de vrouwen de bijenkorven maken. Op onze site, WWW.DAWDASG.NL, 

staat meer informatie over deze projecten. 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we verteld dat we het “brillenproject” willen gaan opstarten, het VisionAgents 

project. In Gambia gaan we het project verder uitwerken en verwachten dat we medio van dit jaar de definitieve 

start kunnen maken. Voor dit project werken we samen met Wilde Ganzen. Mochten er andere stichtingen willen 

aansluiten bij dit project, dan zijn hier mogelijkheden voor.  

Wilde Ganzen heeft afgelopen november Somita bezocht. Dit bezoek heeft geresulteerd in een nauwe 

samenwerking, een partnership, met het VDC van Somita, Wilde Ganzen en onze stichting. 

Nieuwsgierig naar het verslag van onze reis? Onze volgende nieuwsbrief verschijnt in April.  

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. Onze site: 

WWW.DAWDASG.NL geeft jullie een goed beeld over alle ontwikkelingen in Somita. 
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