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Vooreerst willen wij jullie bedanken voor de gulle steun van de voorbije 

maanden. Dit maakt het mogelijk om onze projecten af te werken. 

Dinsdag 10/01 zijn Hilda & ikzelf toegekomen in Gambia en vrijdag 13/01 

zijn Dirk en Eddy & Karine er bijgekomen. Zij zijn specifiek gekomen om 

de projecten van naderbij te kunnen bekijken en te evalueren . 

Zaterdag ll. zijn we een arm gezinnetje in Brufut gaan steunen dat we al 

jaren volgen. Er werden rijst en kleding achtergelaten, zodat ze weer wat 

verder kunnen en de grootste nood geledigd is. Ze wonen met 8 

personen ( 2 volwassenen en 6 kinderen) in dit klein schamel huisje. De 

man , die vrachtwagenchauffeur is , diende een zware operatie te 

doorstaan. Een bijkomende last voor dit gezinnetje dat het financieel al 

zwaar had. Moeder verkoopt op het strand bananen en andere vruchten 

om de eindjes aan mekaar te kunnen knopen. 

 

Wanneer we vertrokken, kon ze niet genoeg haar dankbaarheid 

betuigen. Ze was echt overdonderd door de steun. 

 



Maandag (gisteren) zijn we met Ebrima naar Basori gereden in een 

busje ( want we zijn met zes , Ebrima inbegrepen) om onze projecten 

van de school en de kliniek te gaan bekijken . 

Zoals ook reeds vroeger het geval was, werden we weer door de ganse 

school opgewacht langs de straat met zingende kinderen en verder 

begeleid naar de school. 

 

Daar toegekomen wachtten ons weer een reeks speeches van dank voor 

alles wat we voor hun deden en in het verleden ook al hadden 

verwezenlijkt . Dit is voor hun de enige manier waarop ze hun dank 

kunnen betuigen . De computers die we via bananendozen hadden 

opgestuurd naar Ebrima , werden ook uitgestald tijdens de speeches. 

 

We werden daarna rondgeleid in de nieuwe klaslokalen die in gebruik 

zijn genomen . Hierdoor krijgen alle leerlingen nu volledig onderwijs en 

kunnen zij later het hoger onderwijs aanvatten, zonder leerachterstand. 



Hierdoor loopt het aantal leerlingen verder op en hebben zij nog 

behoefte aan bijkomende toiletten (werden vroeger door ons al eens 

“vernieuwd” ). Zal één van de volgende projecten worden. 

Een prioriteit voor hun was echter de groentetuin in de school. Daar de 

omheining nu volledig afgesloten is van de dieren via de nodige poorten, 

kan er nu aan groententeelt gedaan worden ( Deze is terug aangelegd 

en afgeschermd). Willen zij echter voldoende groenten kunnen kweken, 

dan dient er meer water voorzien te worden. Hiervoor moet er een 

watertoren met een leiding naar de tuin , plus een kraantje geplaatst 

worden, waar de leerlingen water kunnen tanken. Dit is één van de 

volgende projecten. Het zijn de leerlingen zelf die de tuinen 

onderhouden, begeleid door een volwassene. Zo leren zij ook groenten 

te kweken. 



 

Van daaruit zijn we met Ebrima naar de poiltry (kippenfarm) gegaan. 

Deze is nu al in gebruik met 500 kuikens (zie foto’s). Ebrima heeft 2 

personen in dienst die de kuikens voorzien van de nodige voeding, 

dranken en ontsmetting tegens ziektes. Dit vergt een zekere 

specialisatie. Zij doen dit met hart en ziel. 



 



 

Als alles normaal verloopt is dit per 3 maand een opbrengst van 

ongeveer 1.000 euro . Die opbrengst gaat naar de school, waardoor zij 

zelfbedruipend worden en kunnen overleven, zonder de hulp van 

buitenaf. Een hele vooruitgang en zo leren zij ook toekomstgericht te 

werken . 

We hebben gisteren ook een privékliniek bezocht (eigendom van een 

vriend van Ebrima - studievriend ) 



 

Daar Karine een verpleegster is met heel wat jaren ervaring , was deze 

privékliniek een bezoek méér dan waard. Deze kliniek bezit heel wat 

apparatuur en kan de meeste mensen verder helpen bij problemen. De 

dokter is een “sociaal” ingestelde persoon die de Gambianen wil verder 

helpen, ook de minderbedeelden . 

Dit was een hele openbaring voor ons. Er is stilaan in Gambia een 

betere gezondheidszorg op komst. Stap voor stap ! 

Vandaag is Ebrima, samen met Dirk en Eddy & Karine naar de 

“mangroves” vertrokken. Hilda en ikzelf hadden dit al eens meegemaakt 

en bleven ter plaatse, zodat ik ondertussen dit verslag naar jullie toe kan 

overmaken. 

 



De warme groetjes van  
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