
2° GAMBIAVERSLAG dd.26/01/2023 

Vrijdag hebben we afscheid genomen van Dirk , Eddy en Karine. 

Een intense week die zijn vruchten afgeworpen heeft en waar zij moe , 

maar voldaan huiswaarts zijn gekeerd . Voor Eddy & Karine(vooral 

Karine) was de confrontatie met dit arme land zeer zwaar . Het was de 

eerste keer dat zij hiermee geconfronteerd werden .  

Een bezoek aan de projecten heeft ze gerustgesteld dat ze via Ebrima in 

goede handen zijn en dat er op de ingeslagen weg kan verder gebouwd 

worden.  

Ebrima heeft de middelen gekregen om een waterton van 2.000 liter , 

met bijhorende leidingen en tapkraantjes te bouwen aan de groententuin. 

Zo hebben zijn gegarandeerd voldoende water om de groenten te 

kweken . Dit zal een hele vooruitgang zijn t.o.v. vroeger.  

(=1° toekomstgericht project ) 

Zie hieronder het voorbeeld zoals de waterton zal geïnstalleerd worden 

in de groententuin. ( deze staat aan de school) 



 

Dinsdag zijn Hilda , ikzelf en Ebrima onaangekondigd nog eens naar 

Basori vertrokken. Daardoor konden we de school bekijken in zijn 

normale werking . We bezochten de klassen en we moeten zeggen dat 

de leraars erg gedreven zijn . Het onderwijsniveau verbetert hier 



geleidelijk aan . Ze hebben nu voldoende klassen en leraars om 

volwaardig onderwijs te geven. Een hele verbetering met vroeger !  

Zij vroegen ook kasten in metaal en een stoel voor de leraar in elke 

klas. 

(= 2° toekomstig project ) 

Vroeger werden er houten kasten geplaatst , maar die werden 

opgevreten door termieten. De leraar zelf moet nu de ganse dag 

rechtstaan in de klas, dus een ijzeren stoel in elke klas is meer dan 

welkom. 

Wanneer de kippenfarm volledig op toeren draait , zal de school hiervan 

de vruchten plukken. Ebrima is dinsdagmorgen eerst nog de kippen 

gaan voederen en drinken geven, alvorens ons te komen oppikken om 

naar Basori te rijden . Zijn werkman had “ common cold” , zoals ze daar 

zeggen.(verstopte neus en hoesten) Dit komt door al het stof en de 

wind.Velen hebben er last van , ook Ebrima zelf. Maar hij heeft de 

mogelijkheid om in de apotheek medicatie aan te kopen. De meesten 

hebben hiervoor niet voldoende middelen .   

 



Er zat al wat gewicht in de kippen.(Hilda kon dit vaststellen !) Binnen 30 

à 40 dagen wegen ze 2 kg. en worden ze verkocht. De opbrengst gaat 

naar de school. 

Een paar anekdotes die we jullie niet willen onthouden : 

- Visvangst was voor de gewone man een bron van inkomsten. Een 

groot gedeelte van de bevolking leeft daar van. Zij vertelden ons 

dat zij de laatste tijd praktisch geen vissen meer kunnen vangen. 

Zij varen met hun gammele bootjes uit en werpen de netten in de 

oceaan. Wij konden vaststellen dat zij met een 20-tal personen aan 

het werken waren om deze netten binnen te halen. Dit is een 

zwaar werk , waar zij een paar uren zoet mee zijn . 

Als je dan vaststelde wat zij gevangen hadden , was dit puur niets. 

Eén grote vis, enkele kleintjes en wat krabben. 

Wat is het probleem : de president heeft een overeenkomst 

gesloten met de chinezen dat zij , voor een vergoeding , met hun 

zware baggerschepen mogen vissen op de oceaan. Zij slepen 

haast alle vis weg en er schiet haast niets meer over voor de arme 

vissers.  Waar gaat dit geld naartoe ? Wij vragen het ons af. De 

arme bevolking wordt er alleszins niet beter van ! 

 



 
  

- De tuinwerkmannen hebben een afsluiting gemaakt rond het 

beekje dat door het hotel vloeit . Het water komt van de hoger 

gelegen gebieden en vloeit naar de kreek aan het hotel , vanwaar 

het naar de zee vloeit . Daarom ook de naam van het hotel “Lemon 

Creek “ Daar er geen bescherming was rond het beekje, was dit 

gevaarlijk voor de kinderen .  

Hoe hebben ze dit gemaakt ? Ze hebben de lange 

bamboestokken, die groeien in de tuin van het hotel , gehakt en in 

stukken gezaagd. Deze dienen als steunpalen. Zij groeien 

mettertijd terug uit tot volwassen bomen . Hoe zij met beperkte 

middelen een afsluiting maken !  



 

 

Onze “ vakantie” kort ook af. Dinsdag a.s. keren we huiswaarts met een 

goed gevoel en kijken we positief naar de toekomst. 

 

Warme groetjes van Hilda & Roger 

 



 

 

 

 



 

 

 

  


