
Projecten Mama Afrika – Bouwstenen voor Gambia  
Besteding van giften, sponsoring en winkelopbrengsten in het afgelopen jaar - maart 2012  

Vanaf 1 januari 2012 zijn de winkel Mama Afrika en de projecten in Gambia ondergebracht in een stichting 

met de naam “Bouwstenen voor Gambia”. De bouwstenen in die naam zijn zowel letterlijk als figuurlijk 

bedoeld: voor verbetering van de levensomstandigheden in het (financieel) arme Gambia moeten 

woonruimtes en pompen gebouwd 

worden, maar ook opleiden en opstarten 

van eigen bedrijfjes e.d. is bouwen aan 

een toekomst met (meer) perspectief. 

De stichtingvorm is gekozen omdat het 

fiscaal handiger is en via jaarverslagen 

inzicht wordt geboden in de besteding 

van geld. 
 

Scholing en werk 

Het onderwijs en de schoolvoorzieningen zijn in Gambia sterk verschillend van kwaliteit: voor beter 

onderwijs moet je simpelweg meer betalen. Het basisonderwijs is “in principe” gratis, afgezien van 

schooluniformen en schrijfmaterialen, maar voor de betere scholen betaal je extra. Als je je kind een 

middelbare school wil laten bezoeken, betaal je een paar maandlonen aan schoolgeld, om over de kosten van 

beroepsopleidingen en hoger onderwijs nog maar te zwijgen. Ook het reizen naar een goede school is voor 

de Gambianen relatief duur. Daarom is het een goede zaak dat Nederlanders de opleiding van jongeren 

sponsoren, momenteel 5 via ons. De kosten lopen uiteen van 100 Euro schoolgeld voor een redelijke 

basisschool tot 800 Euro collegegeld aan de universiteit.  Jamang heeft via sponsoring zijn middelbare 

school en een vervolgopleiding voor computers kunnen afronden. Na een jaar stagelopen en werken in een 

computerwinkel, helpen we hem nu zijn eigen “hi tech”-winkel te starten. 

 

  
 Journalist op bezoek bij Jamangs shop Lamin aan het werk bij de winkel 

 

De winkel Mama Afrika: Gambiaanse kunst voor een eerlijke prijs 

In het eerste volledige jaar dat de winkel aan de weg Oldenzaal-Denekamp geopend is, is in totaal ca. 5000 

Euro uitbetaald aan de Gambiaanse producenten: bij aankoop een basisbedrag en na verkoop een deel van de 

winst. Tevens is de kunstschilder Lamin Dibba de kans geboden om 3 weken in Nederland zijn werk aan de 

man te brengen (o.m. 9 van zijn schilderijen verkocht) en het bezoek van Bintou Jarra heeft geresulteerd in 

een Afrikaanse modeshow voor de regionale vrouwenorganisatie Zij Actief in april 2012. Waarschijnlijk 

begint Bintou in het najaar een opleiding rechten aan de Universiteit van Gambia. 

De bouw van touwpompen 

Water is van levensbelang in een land als Gambia, d.w.z. voldoende en veilig drinkwater en water voor de 

landbouw. Waterleidingen zijn er alleen in stedelijk gebied: omdat een eigen kraan in de compound vaak te 

duur is, haalt men met Jerry cans water bij publieke tappunten. Waar geen waterleiding is, plaatsen 

 
Meer informatie op de website www.BouwstenenVoorGambia.nl 

http://www.bouwstenenvoorgambia.nl/


hulporganisaties, centraal in dorpen en wijken, (dure) metalen pompen voor veilig grondwater. Soms moet 

men kilometers lopen voor drinkwater: voor landbouw en volkstuintjes is dat dus niet geschikt. Daarvoor 

gebruiken ze met de hand gegraven waterputten: veel compounds beschikken erover, meestal zijn ze tussen 

de 5 en 15 meter diep. 

   
Model zie  www.wot.utwente.nl Bouw touwpomp in vrouwentuin         Touwpomp in een compound 

Het omhoog halen met emmers kan makkelijker met een zogenaamde touwpomp, een oud, eenvoudig 

concept, maar voor circa 75 Euro eenvoudig met plaatselijke materialen te bouwen en te onderhouden. 

Omdat we dit type pomp niet eerder in Gambia hebben gezien, hebben we deze geïntroduceerd: Jamang en 

Alasana hebben geleerd deze te bouwen. Inmiddels werken er 6 gesubsidieerde pompen in compounds en in 

een zogenaamde “women’s garden” waar vrouwen landbouwproducten verbouwen voor de verkoop op de 

markt. De volgende stap is om in compounds een “gesloten systeem” toe te passen waardoor het water ook 

geschikt wordt om te drinken. Water uit open putten vormt een bron van malaria en andere ziekten.  

   
Een trapnaaimachine in Soma Ami’s shop/naaiatelier is geopend  Voetbalteams in de kleren gezet  
 

Een greep uit de activiteiten van afgelopen en van komend jaar 

2011:  

* Toezenden van sportkleding voor voetbalteams * Zakken rijst ter gelegenheid van het familiefeest Tobaski 

(Offerfeest) * Aanleg van een metalen waterpomp in Alasana’s compound. *Bouw omheining in de 

compound van Jamangs ouders * Nieuwe bedden voor de leraren van de Koro school * Toezenden van 

gebruikte kleding, hand- en elektrische  naaimachines e.d. * Schoolmaterialen voor schoolklassen 

2012: 

* Op 14/15 april 2012 is er een actie i.s.m. kwekerij Kuipers in Beuningen met o.m. een veiling. 

* Op 19  april 2012 houdt Marianne een presentatie en een Afrikaanse modeshow bij Zij Actief – Overijssel 

* Twee scholen in het binnenland kunnen ondersteuning goed gebruiken: schriften en potloden voor de  

    leerlingen, schoolbanken, kookgelegenheid, solar en waterpompen voor veilig water en schooltuinen. 

* Verbetering van diverse compounds: o.m. de aanleg van omheiningen, dakbedekking en waterpompen 

* (Vervolg)opleiding van verschillende jonge Gambianen en sponsoring opzetten van eigen bedrijfjes. 
 

Uw steun wordt in Gambia zeer op prijs gesteld! 

Dat kan o.m. door “cadeaus met een goed gevoel” te kopen in de winkel, door (goede) gebruikte kleding of 

computers e.d. aan te leveren of door te storten op 25.46.76.588  t.n.v. Stichting Bouwstenen voor Gambia 
 

http://www.wot.utwente.nl/

