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De compound van Alasana Ceesay in Brikama (grote plaats in de dichtbevolkte kuststreek)
Nadat afgelopen jaren de huisjes zijn gerenoveerd (bijv. geen lekkende daken meer) en de grote compound
is ommuurd, is Alasana er met zijn oudere broer (en zijn gezin waaronder Ami, zie hieronder) gaan wonen.
Ook zijn jongere broertje Yaya is uit het binnenland gekomen om naar een goede middelbare school in het
westen te kunnen gaan. Inmiddels wordt de compound steeds groener en leefbaarder. De bijenkorf is helaas
nog niet bewoond, maar Alasana heeft wel bananenbomen, cassave en andere groenten geplant en ook een
kleine kippenboerderij gebouwd. Om het watergeven te vergemakkelijken hebben we geprobeerd een
handpomp via een boorgat aan te leggen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Nu zijn we van plan een
zogenaamde touwpomp aan te leggen, een eenvoudig ontwerp dat met plaatselijke materalen kan worden
gebouwd, ook elders in Gambia (voor geïnteresseerden: zie http://www.wot.utwente.nl/ onder publicaties)

Het naaiatelier van Ami
Ami, de schoonzus van Alasana, is één van de ondernemende Gambianen die het verdienen om ondersteund
te worden bij hun pogingen om via een eigen zaak een inkomen te verwerven. Na de verhuizing naar
Brikama heeft ze haar baantje als bedrijfsleider in een naaiateliertje in Kololi opgezegd en is ze voor
zichzelf begonnen, met onze hulp: naaimachines, naaitafels en stoffen om op te starten. Vooral de
borduurmachine voor de “zondagse” Gambiaanse jurken was een dure maar lonende investering. Ook
verkopen we gebatikte dekbedovertrekken in Nederland. Momenteel bouwt ze, grotendeels met eigen geld,
een naaiatelier met winkelfunctie in de compound in Brikama.

De compound van Jamang Ceesay’s ouders.
Het dorp Katchang is gelegen op de noordoever van de rivier The Gambia, op zo’n 70 km van de veerboot
naar de hoofdstad Banjul: er is geen elektriciteit, wel zijn er goed werkende openbare waterpompen. De
bevolking leeft er van landbouw en veeteelt. Jamangs vader is niet erg rijk, maar bezit daar wel een
compound, waar hij en zijn drie (!) vrouwen en hun jongere kinderen leven. Vorig jaar tijdens de regentijd
zakte één van de lemen huizen in. Met onze hulp is op die plek een steviger huis herbouwd, heeft Jamang er

nu een bed en is er begonnen met het omheinen van de compound. Als die dit jaar wordt afgebouwd, kan de
familie er beter geiten en kippen houden en een groentetuintje aanleggen. Het aanleggen van zonnepanelen
met accu’s (voor licht, opladen batterijen en vele andere toepassingen) is een wens voor de toekomst.

Bintou’s winkel Tou×Lex
Bintou is een jonge Gambiaanse die het in haar leven zonder vader of moeder heeft moeten stellen, maar wel
de drive heeft om er wat van te maken. Ze heeft afgelopen jaar haar computercursus afgerond en is een
winkel gestart. Daar kunnen toeristen en beter gesitueerde Gambianen terecht in haar “beauty center”
(nagel/massage/haar-salon) en de plaatselijke bevolking voor kleding. We helpen haar met de huur tijdens
de opstartfase en o.m. (goede) tweedehands kleding op te sturen per schip.

Opleiding geeft perspectief op een beter leven
Onderwijs en beroepsopleiding zijn niet vanzelfsprekend in Gambia. Vanuit Nederland wordt gelukkig steun
verleend om de financiële barrières te slechten:
- Yaya kan daardoor een goede middelbare school in de kuststeek bezoeken.
- Seinabou volgt naailessen: als beste van de klas maakt ze goede kansen op een baan.
- Musa, zoon van onze taxichauffeur Kawsu, gaat met veel plezier naar de middelbare school.
- Alasana heeft zijn opleiding Toeristisch Management en een computercursus afgerond en zoekt een baan.
- Jamang heeft een opleiding computertechniek en –beheer afgerond en wil zijn eigen computerwinkel voor
onder meer computer-installatie en –reparatie beginnen. We hielpen hem vast aan de nodige software.
- Een lagere schoolklas in Beuningen heeft met een Kerstkaartenactie geld opgehaald, waarmee een goed
gevulde schooltas voor 50 Gambiaanse leeftijdgenootjes zijn aangeschaft.
Zoals je hierboven kunt lezen blijven giften en/of aankopen in de
winkel welkom! Zo zouden we graag weer wat willen betekenen
voor de school in het binnenland die we twee jaar geleden met
schoolbanken, waterpomp, zonnepanelen en lerarenverblijven
hebben verder geholpen.
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