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Helaas kon ons voorjaarsbezoek aan onze vrienden in Somita dit jaar niet doorgaan. Dit keer was Corona geen spelbreker, 

maar privé-omstandigheden. We gaan ervan uit dat ons najaarsbezoek, medio oktober, wel door gaat. 

Goed om te melden, dat ondanks dat we de laatste tijd minder zijn afgereisd naar Gambia onze projecten doorlopen. 

Periodiek krijgen we het Bookkeepingsreport toegestuurd, met daarin de stand van zaken over de projecten.  

Het eind december 2021 opgestarte Youthproject begint vorm te krijgen, de eerste 3 meisjes zijn begonnen met hun 

opleiding. Na ongeveer 9 maanden zijn ze klaar en kunnen ze hun kapsalon starten. De opleidingskosten worden door 

ons betaald, de kosten voor de salon kunnen ze lenen bij de nog door ons op te richten Jeugd Micro Kredieten Bank. We 

wachten op meer jongeren uit Somita voor deelname aan het Youthproject. Ricardo is namens onze stichting de “kar-

trekker” voor dit project. Voor dit project gaan we ook onze vleugels uitslaan naar het 15 km verderop gelegen dorp 

Tumani Tenda. Dit project is van belang om de “back-way”, de overtocht naar Europa dicht te houden en de jeugd de 

kans te geven om zich in eigen omgeving verder te ontwikkelen. 

Somita heeft inmiddels haar 2e SDP, Strategisch Ontwikkelings Plan opgesteld. In dit plan wordt teruggeblikt op de afge-

lopen jaren, wat ging goed, wat ging fout, en er wordt ook een plan opgesteld voor toekomstige ontwikkelingen en pro-

jecten. Dit is een democratisch gebeuren, waarbij iedereen het recht heeft om zaken te benoemen. 



Zo wordt een lijst van uit te voeren projecten opgesteld waarop gestemd kan worden. De projecten met de meeste 

stemmen krijgen urgentie. Een van de urgentiepunten dit jaar is de uitbreiding van de markthal. (zie verder in deze 

nieuwsbrief ) 

Kritisch kijkend naar het Bookkeepingsreport en het SDP zien we een rode draad. In Somita is het VDC, Village Develop-

ment Comite ( soort gemeente bestuur ) actief en erg betrokken bij de uitvoerig van de projecten. Het VDC is naast Omar 

ons aanspreekpunt in het dorp. Alle functies binnen dit VDC worden vervuld door vrijwilligers, welke ook nog hun eigen 

bedrijf of baan hebben. De druk op hen is erg groot en naar mate er meer projecten komen stijgt de werkdruk. Dit resul-

teert in veel ad hoc beslissingen. Hierover hebben we al vaak met onze mensen in Somita gesproken, echter tot op  heden 

zonder samen tot een oplossing te komen. 

Door allerlei toevalligheden zijn we nu dicht bij de oplossing. Zoals in diverse nieuwsbrieven vermeld hebben we goede 

en plezierige contacten met Wilde Ganzen. Begin 2020 hebben we tijdens het bezoek van Omar aan Nederland Wilde 

Ganzen in Amersfoort bezocht. Omar heeft daar een vurig pleidooi gehouden over hoe projecten in Afrika op te zetten 

zijn. Zijn pleidooi was een weerspiegeling van onze ECO gedachte, Empowerment ( project moeten uit de lokale mensen 

zelf komen ), Capacity Building ( men moet er iets van kunnen leren ) en Ownership (de project zijn van de mensen zelf ). 

Zelfredzaamheid en duurzaamheid waren zijn sleutelwoorden, gevolgd met “we are poor, but not stupid”.                                

Bij Wilde Ganzen wordt Omar’s visie nog vaak gebruikt. 

Wilde Ganzen helpt projecten mogelijk te maken door financiële ondersteuning.  Zie verder www.wildeganzen.nl. 

Kijken we naar bijvoorbeeld een waterproject. Gebruikelijk is dat het project als gereed gedefinieerd wordt als het wa-

tersysteem in gebruik wordt genomen. Langzamerhand komt men tot de conclusie dat dit pas het begin van het project 

is. Duurzaamheid zal uitwijzen of het project geslaagd is. Dit is pas na enkele jaren zichtbaar, bestaat het project dan nog, 

functioneert alles nog en dan pas in het project gereed. 

De projecten zijn van de lokale projectpartner, van de mensen zelf. Te vaak zien we dat de lokale projectpartner niet in 

staat is om het beheer van een project goed uit te voeren, waardoor veel projecten na oplevering alsnog mislukken. 

Onze rode draad is in feite een zelfde constatering als hiervoor beschreven. Onze projecten lopen nog, zijn duurzaam, 

maar hoe lang kan de druk zo hoog blijven. De oplossing voor Somita, ons dorp, wordt ons in feite aangereikt door een 

beleidswijziging bij Wilde Ganzen. Naast individuele projecten gaat men nu ook een lange termijn samenwerking onder-

steunen, Longterm Collaboration, gericht op het versterken van de partnerorganisatie, in ons geval het VDC.                        

Versterken van het VDC is investeren in duurzaamheid en kennis.  

In Somita betekent dit dat er een lokale projectmanager wordt benoemd, welke fulltime verantwoordelijk is voor het 

beheer van de projecten en de verdere ontwikkeling, gebaseerd op het SDP ( zie boven ). Er is een heel geschikte kandi-

daat gevonden, Bakary Sanyang. We kennen hem en zijn blij dat hij dit gaat doen. Om hem te ondersteunen in zijn werk 

gaat hij een 2 jarige opleiding volgen op het Management Development Institute in Gambia (  www.mdi.edu.gb ) 

Wij hebben met het VDC, een projectaanvraag ingediend bij Wilde Ganzen voor deze Longterm Collaboration. Dit project 

wordt een overeenkomst voor een 3 jarige samenwerking. Onder dit project komen deelprojecten te hangen. Voor het 

eerste jaar zal het deelproject de uitbreiding van de markthal zijn. We hopen in onze volgende nieuwsbrief te kunnen 

vermelden dat het project door Wilde Ganzen is goedgekeurd. We houden jullie op de hoogte van de verdere aanpak. 

De Jeugd Micro Kredietenbank zal een onderdeel worden van de Longterm Collaboration, dit onderdeel is voor Wilde 

Ganzen nieuw. Ze zijn  bijzonder geïnteresseerd in onze aanpak aangezien wij al jarenlang een Micro Kredietenbank heb-

ben in Somita. Deze Micro Kredieten bank draait buiten verwachting, geheel onder beheer van het VDC. 

Naast deze samenwerking met Wilde Ganzen gaan we een Cashproject opstarten. Dit is voor ons een experiment. De 

bedoeling is om aan diverse vrouwengroepen een contant bedrag te geven zonder verdere verplichtingen en voorwaar-

den, ook zonder terugbetaling. We hebben ons verdiept in deze vorm van projectenopzet. De resultaten zijn verbluffend. 

Door de vrouwen volledig vrij te laten ontstaan er bijzondere initiatieven, welke zelfredzaamheid, eigenwaarde en duur-

zaamheid bevorderen. Soms worden er een paar koeien gekocht, anderen kopen kwalitatief goede zaden etc. We zijn erg 

benieuwd hoe dit voor Somita gaat uitpakken.  

 

http://www.wildeganzen.nl/
http://www.mdi.edu.gb/


In onze vorige nieuwsbrief stond een uitgebreid verslag van het project “David”. Deze nieuwsbrief is te lezen op 

www.dawdasg.nl. Dit project valt ook onder de noemer Cashproject. Hij heeft van ons een bedrag gekregen, waarmee hij 

een winkel is begonnen. Fijn om te melden dat hij hiermee een start heeft kunnen maken om zijn gezin te kunnen voeden. 

De foto boven aan onze nieuwsbrief is zijn winkel. 

De ontwikkelingen in de wereld, oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen en het dreigende voedseltekort zorgen ook 

in Gambia voor fors oplopende prijzen, van bouwmaterialen, maar vooral van voedsel. Gambia is voor een groot deel 

afhankelijk van import van voedsel. Door de schaarste op de wereldmarkt van o.a. graan en door de alsmaar oplopende 

transportkosten stijgt ook de prijs van het belangrijkste voedingsmiddel, de rijst. Ondanks de collectieve inkoop van voed-

sel, zoals rijst en olie, wordt het voor de bevolking van Somita steeds moeilijker.  Dit betekent dat er nog meer aandacht 

moet komen voor eigen productie, waarbij de tuinen, meestal gerund door de vrouwen, van groot belang zijn. We ver-

wachten dat het Cashproject hier erg belangrijk voor zal zijn. Zelfredzaamheid is de sleutel! De uitbreiding van de markthal 

voor verkoop van de producten uit de tuinen draagt bij aan deze ontwikkeling. De huur van de markthal levert extra 

inkomen op voor het VDC, dus voor Somita. Deze opbrengst kan weer gebruikt worden voor de collectieve inkoop van 

bijvoorbeeld rijst en olie. Hierdoor is de cirkel rond. 

De collectieve inkoop van de eerste levensbehoeften komt voort uit het Voedselproject. Dit project hebben we samen 

met Wilde Ganzen opgezet in 2020, om de stijgende voedselprijzen, veroorzaakt door Corona, op te vangen. Het VDC 

heeft hierop verder geborduurd middels opzet van een Community Shop, waar de bevolking tegen gereduceerde prijzen 

de belangrijkste voedingsmiddelen kan kopen. Om dit verder uit te breiden wordt er ook serieus nagedacht om een Zaden 

Shop, zaad voor tuingewassen, op te starten. Door collectieve inkoop van zaden kan de prijs gedrukt worden en de kwa-

liteit van zaden worden verhoogd, waardoor er meer opbrengst mogelijk is van de tuinen. 

Wij danken iedereen voor jullie bijdragen en hopen ook in de toekomst weer een beroep op jullie te mogen doen.  Dona-

ties zijn van welkom op rekening NL53ABNA0561525234, t.n.v. Dawda Stichting Gambia. Onze stichting heeft de ANBI-

status, waardoor giften binnen de fiscale spelregels aftrekbaar zijn : WWW.DAWDASG.NL. De site geeft een goed beeld 

over alle ontwikkelingen in Somita. 

 

eric@corstjens.nu / dawdasg@gmail.com/ WWW.DAWDASG.NL ,  0485 – 540740 / 0637470520   

Facebook Dawda stichting Gambia 

Eric en Mariëtte Corstjens 

René van Steen  

Peter Janssen. 
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