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Nieuwsbrief 2, december 2017.
20 Jaar Foundation Adult Education The Gambia !

21 februari 1998

21 februari 2018

Binnenkort gaan we een mijlpaal bereiken: 20 Jaar is de FAEG actief in Gambia !
Lang niet alle stichtingen in Gambia slagen erin om het zo lang vol te houden. Met vallen en opstaan is ons
dat toch gelukt. Met vaker (tegen)vallen dan opstaan. “Niet opgeven” is ons motto, het kan lang duren,
maar uiteindelijk zie je resultaat!
20 Jaar geleden besloten Frans Geelen, Theo Haijen en Jan Wijers om een stichting op te richten.
Onderwijs voor volwassenen. Toen zij 21 jaar geleden bemerkten tijdens een vakantie in Gambia dat de
meeste volwassenen analfabeet waren, hebben zij een ex-leraar benaderd met het verzoek om een paar
vrouwen te leren lezen en schrijven. Er gingen een paar maanden overheen en toen kwam er een fax
binnen dat er ca. 40 vrouwen wilden leren lezen en schrijven. Het drietal antwoordde dat het ok was en
stelde F100,- per maand beschikbaar. Zo is het begonnen. Kennissen en familie in Nederland van het
drietal vonden het initiatief voor onderwijs geweldig en wilden graag een financiële bijdrage leveren. Zo
werd het “Adult Education Gambia” En om het een en ander meer structuur te geven werd er door notaris
Huberts een stichting van gemaakt: “ Stichting Adult Education The Gambia”
Toen kon er nog niet bedacht worden dat het allemaal niet zo simpel was als het in Nederland leek. De
cultuurverschillen waren (en zijn nog steeds) erg groot. Tegenvallers waren er in de vorm van drie
Gambiaanse managers die bedrog pleegden. Dat geld is gelukkig allemaal teruggekomen. Wat niet
terugkwam waren de spullen van een inbraak in het kantoor van de stichting in Gambia. Pijnlijk was dat de
toenmalige lokale secretaresse daar een dubieuze rol in gespeeld had, mogelijk onder dwang.
Persoonlijke tegenslagen waren er ook. De echtgenote van Theo Haijen kwam te overlijden. Later overleed
de toenmalige voorzitter Yvonne Springer die een half jaar in Nederland woonde en een half jaar in
Gambia.
Bestuurswisselingen waren er natuurlijk ook en het was niet altijd gemakkelijk om nieuwe bestuursleden te
vinden die tijd hadden en zich betrokken voelden met de doelstellingen van de Stichting.
Naast het onderwijs voor analfabeten heeft de Stichting een groentetuin opgezet voor ruim 200 vrouwen
en bemiddelt de Stichting bij het opzetten van waterprojecten. Na 20 jaar mogen we toch wel enigszins
trots zijn. Het onderwijs loopt goed, de groentetuin draait nu zelfstandig en er zijn enkele duizenden
Gambianen die nu gezond en veilig drinkwater hebben dankzij sponsors van de Stichting.

Ze krijgen het met z’n allen voor elkaar:
Kleinschalige ontwikkelingsprojecten zijn, het woord zegt het al, kleinschalig. Hun bereik is meestal niet
groter dan een school, een dorp of een wijk. Een druppel op de gloeiende plaat, zou je kunnen denken.
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Maar zo is het niet. Want alleen al vanuit Nederland vallen er duizenden druppels. Tel daar de druppels bij
op uit andere Westerse landen – en steeds vaker uit de ontwikkelingslanden zélf – en plots kijk je uit over
een oceaan aan betrokkenheid, inzet en resultaten.
Bron: Wilde Ganzen magazine december 2017. Auteur: Ralf Bodelier.

Bezoek bestuursleden aan Gambia.
Oktober 2017: bezoek bestuurslid Con Thijsen samen met Ria.
Afgelopen oktober, hebben wij voor de 9e keer Gambia bezocht, deze keer voelde het zwaarder als andere
jaren, de hoge luchtvochtigheid van 98% met een gevoelstemperatuur van 39 graden, speelden ons dit
keer wel parten.
Het is ook de eerste keer, dat we hebben meegemaakt, dat er een volwassene in een van onze families,
welke wij (privé) ondersteunen ziek was.
Haddy had Malaria, nog nooit hebben Ria en ik een volwassene gezien die er zo beroerd aan toe was,
jeetje wat kan deze ziekte met iemand doen!
Als je dit in je (voor ons) directe omgeving meemaakt, kun je begrijpen, dat er ergens midden in de bush,
waar geen voorzieningen c.q. geld voor medicatie aanwezig is, de mensen gewoon dood gaan aan malaria!
Gelukkig beschikken wij dan over middelen om wel direct medicatie via onze dr. Haruna te regelen, die dan
na 45 minuten op z’n kleine motortje arriveert, Haddy onderzoekt met de conclusie, een spuitje vandaag,
en twee morgen en het probleem is opgelost. Wat is het fijn, als een telefoontje dan redding kan brengen.
Maandag hebben we de school van onze stichting in Kololi bezocht, welke een week eerder was gestart
met het nieuwe schooljaar.

Kambi met zijn leerlingen.

Het was erg jammer dat het hoofd van de school, Marie
niet aanwezig was wegens ziekte van haar dochter,
welke zij dan moet verzorgen en haar kinderen
opvangen.
De meeste studenten welke les hebben van haar,
komen pas weer opdagen, als Marie zelf weer op de
school is, een enkeling gaat dan naar Kambi z’n klas,
dus terug naar de 2e. Maar ja dit is Gambia, waarom
terug naar de 2e klas, deze hebben we al doorlopen,
we zitten nu in het 3e leerjaar.

We arriveerden om ongeveer 15uur, Kambi, Joanna en Binta waren buiten, het is wachten op de
leerlingen, deze komen dan langzaam binnendruppelen, volgens Kambi gaat dat altijd zo, omdat een groot
aantal van de leerlingen van hun werk af moeten komen, om de lessen te volgen.
Bij Binta, in de eerste klas waren tot nu toe 17 leerlingen gestart met het nieuwe schooljaar, in het 2e
leerjaar bij Kambi zijn er 11 leerlingen doorgestroomd van vorig jaar. Joanna wordt op dit moment door
Kambi opgeleid om hem op te volgen.
Vrijdag hebben we de tuin in Gunjur bezocht, het was deze keer moeilijk om er te komen, het hele
toegangspad was overwoekerd met onkruid, eigenlijk, niet verantwoord om met een gewone auto over dit
pad te rijden, beter zou een jeep zijn geweest. Enkele dagen later, stuurde Joanna een foto van een
schoongemaakt toegangspad.
De vuilnisbelt langs het toegangspad groeit en groeit, maar dit ligt aan de community van Gunjur, er ligt
afval, dus er kan nog wel wat bij.
Zelfs als de vrouwen van Gunjur garden, alles (laten) opruimen, wat al enkele malen is gebeurt, herrijst de
vuilnisbelt, het nieuwe vuil wordt gewoon weer op dezelfde plaats gedumpt, eeuwig zonde, maar we
zullen ermee moeten leren leven.
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Aangekomen in de tuin, is deze, zoals inmiddels bij ons bekend, in deze tijd van het jaar, bijna geheel
overwoekerd. Uitzondering hierop zijn enkele stukjes waar een paar vrouwen toch aan het werk zijn, deze
stukjes zien er tussen het hoge gras, dan weer uit als een plaatje.
In deze tijd, kort na het regenseizoen, zijn de meeste vrouwen bezig de rijstvelden te bewerken. Het zal
nog wel ‘n paar weken duren voor de vrouwen de werkzaamheden in de tuin weer oppakken om hun
stukjes grond te gaan bewerken.
Het deel van Radville is geploegd, maar wat ik van onze manager Joanna begrijp, hebben de vrouwen, het
contract met Radville tijdelijk opgezegd, eerst zal Radville de borehole en de pomp moeten repareren,
daarna willen de vrouwen wel weer verder met hen. Zaterdag is er vergadering van de vrouwen van Gunjur
met Joanna.
Het nieuwe hekwerk is inmiddels klaar en ziet er weer netjes uit.
Lamin Janneh heeft goed z’n best gedaan, het verzinkte draadgaas is bevestigd aan de bestaande palen.
Om het hekwerk meer stabiliteit te geven, zijn er betonstaal staanders tussen de bestaande palen
aangebracht, we hebben Lamin gecomplimenteerd en bedankt voor het geleverde werk.
Kort samen gevat, het duurt nog wel even voor de tuin er weer netjes bijstaat.
Tijdens ons bezoek hebben we Joanna aangespoord te blijven contacten met Radville om hun afspraken na
te komen. Nl. het vernieuwen van de borehole en het repareren en herplaatsen van de pomp, Joanna
heeft inmiddels een contract opgesteld over de afspraken met Redville.
Gambia was dit jaar een hele drukke (werk) vakantie voor ons.
groet ria&con
November/december: bezoek Ton van Drunen aan Gunjur Garden en Nyamina Garden.

Gambia is een arm land. In arme landen gaat alles veel ingewikkelder dan wij gewend zijn. Ondanks mijn zevende
bezoek aan dit bijzondere land, moet ik er toch elke keer weer aan wennen. Ook wij als stichting ervaren de
inspanning die nodig is om vooruit te komen.
Het lijkt wel op de ‘katholieke Echternach processie’, een wandeltocht waarbij de lopers drie stappen vooruit zetten
en daarna twee achteruit. Er zijn dus vijf stappen nodig om er één vooruit te komen. Zo ook met ons werk in Gambia.
Wij willen dat de tuin, die wij hebben opgezet en jaren lang ruimhartig hebben ondersteund, een project wordt dat
ook zonder onze grote bemoeienis blijft bestaan. In de afgelopen jaren hebben we de tuin informeel overgedragen
aan de dorpsoudsten, over beter gezegd de tuin-oudsten, de vrouwen die het voor het zeggen hebben in de
gemeenschap en dus ook in onze tuin.
Zij innen de bijdragen en zorgen voor het klein onderhoud. Dat is echter nog onvoldoende voor het grote werk.
Vanuit de stichting hebben we dit jaar de meeste kosten gedragen voor het geheel vernieuwen van de omheining
om de tuin, meer dan 400 meter rasterwerk.
Bij mijn bezoek, eind november van dit jaar, was ik blij verrast. De tuin zag er goed uit. Zo kort na het regenseizoen
waren er in de ochtend meer dan 50 vrouwen en meisjes aan het werk, het meeste onkruid was weg en overal, ook
in de kleine uithoeken van de tuin, waren mooie en nieuwe perceeltjes aangelegd. De jonge plantjes stonden met
hun voetjes in het water dat de vrouwen met emmers uit de bassins haalden.
Kom je in het regenseizoen dan staat de tuin vol onkruid en lijkt ons werk zinloos. De vrouwen werken dan in de
bassins waarin ze rijst verbouwen, of hebben her en der een veldje voor het opkweken van pinda’s of cassave en de
tuin van onze stichting speelt even geen rol. Voor vele vrouwen is het ook meer dan een uur lopen voordat ze er zijn.
Nu de droogte weer is ingetreden zijn onze waterbassins weer voorwaardelijk voor de groenteteelt. Zonder onze
bemoeienis komt het werk weer op gang. De tuin vormt een onderdeel van de gemeenschap. Daarnaast hebben de
vrouwen een overeenkomst gesloten met Radville, een commercieel bedrijf dat landbouw projecten opzet in
Gambia. Een kwart van de tuin staat vol geplant met mais-plantjes, bedoelt voor het kweken van de baby-mais. De
overeenkomst is gesloten door de vrouwen en geïnitieerd door onze projectleider Joanna. Radville heeft extra
irrigatie aangelegd, gaat nog een extra waterput graven en zorgt voor de verkoop van de oogst. Een deel van de
winst dekt de aanloopkosten en de rest wordt gelijkelijk verdeeld en levert alle vrouwen een passende bijdrage aan
de kosten voor het leven in Gambia. Immers met contant geld kunnen de vrouwen vis en rijst kopen.
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De herstelde omheining; hoog onkruid in oktober

en eind november is de mais weer uitgezet.

Met de zelf verbouwde groenten van de tuin vormt dit een karige maar volledige basismaaltijd.
Al met al bevestigt het bezoek aan de tuin het beeld dat we als stichting een belangrijke bijdrage leveren aan het
verbeteren van de voorziening in basislevensbehoeften. Want pas als dat goed is geregeld, dan kan er worden
gedacht aan mogelijkheden om het leven in de toekomst beter te maken. Bijvoorbeeld geld verdienen voor de
kosten voor scholing van de vele kinderen.
Nyamina Garden,
Begin 2017 heeft Marisse van Drunen, de dochter van de voorzitter, het bestuur van FAEG verlaten. Niet omdat zij
zich niet meer verbonden voelde met onze projecten, maar… omdat zij besloten had om in Gambia te gaan wonen
en een eigen stichting, Nyamina Garden, op te richten.
Mogelijk had zij de beide bestuur rollen en haar wonen in Gambia kunnen combineren, maar dat paste niet in haar
besluit om een deel te worden van de Gunjur gemeenschap. Immers had zij het moslim geloof aangenomen, leerde
zij de taal en was zij een huwelijkse verbintenis aangegaan met een Gambiaanse man. Daarin paste voor haar niet de
bestuur rol in een Nederlandse stichting. Haar werk lag immers in Gambia.
Met de stichting Nyamina Garden heeft zij haar doelen duidelijk gesteld: een tuin ontwikkelen om bewoners met de
ecologische landbouw in contact te brengen; kruiden te verbouwen en gasten te ontvangen en rondleiden, zodat zij
het naastgelegen bos leren kennen en begrijpen hoe belangrijk het is dat in Nyamina Garden jonge bomen worden
opgekweekt om het bos aan te vullen.
Marisse heeft in haar doelen een unieke combinatie gevonden tussen Europees en Afrikaans denken. Europees: hoe
start je een project op en houdt je het aan de gang; Afrikaans: hoe kun je verbintenis in een ‘community’ zo opzetten
dat veel mensen er van profiteren.
Van de inkomsten die Nyamina Garden ontvangt, uit verkoop groenten en kruiden, rondleidingen, en
overnachtingen in de gastenhuisjes, blijft 40 procent gereserveerd om te investeren en wordt het overige geld
verdeeld onder de leden van de stichting, ieder 6 procent, Marisse hetzelfde deel.

Het gaat niet om veel geld, maar wel voldoende om
de rijstmaaltijd aan te vullen met wat vis, kip en
kruiden. Veel mensen aan het werk en verbonden
met hetgeen er wordt bereikt. Nyamina Garden
hebben we met genoegen verbonden aan onze
stichting, immers sluiten de doelen een op een aan
op ons streven. Van de schenkingen die bij FAEG,
op naam van Nyamina Garden binnenkomen, blijft
er ook nog 5 procent achter ten behoeve van onze
school, de Gunjur Holland Garden en de vele
waterprojecten. Zo helpen we elkaar.

Marisse en haar ezeltje; mooi Nyamina Garden

Waterprojecten
GAM-Solar Trust Fund:

Schoon drinkwater is nog steeds niet voor elke Gambiaan normaal. En ook in 2018 zullen nog steeds veel te veel
Gambianen ongezond water uit ondiepe putten moeten drinken, gewoon omdat er niks anders is. Vooral in de
regentijd worden ze daar ziek van. Dat is dus vooral voor baby’s en zwakkeren een groot probleem.
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Gelukkig zijn er zeer prijzenswaardige initiatieven van particulieren en kleinere organisaties als de onze, die
meerdere dorpen in Gambia aan schoon drinkwater helpen. Onze Stichting heeft enkele keren bemiddeld en wil
graag blijven bemiddelen bij het opzetten van waterprojecten.
De Stichting doet dit in samenwerking met het Gambiaanse installatiebedrijf GAM-Solar Energy & Engineering Co.
Ltd. De Nederlandse eigenaar van GAM-Solar is al 20 jaar actief in Gambia en gespecialiseerd in het plaatsen van
zonnepanelen die de energie leveren voor een waterpomp, en het maken van een boorput waar een waterpomp in
gaat. GAM-Solar legt ook de waterleidingen aan en watertanks.
De missie van GAM-Solar Energy in Gambia is om een leidende rol te spelen en fundamentele verandering te
brengen in de drie belangrijkste sectoren voor ontwikkeling: de productie van water, elektriciteit en voedsel (via op
zonne-energie werkende irrigatiesystemen voor landbouwprojecten), om technische en commerciële innovatie tot
stand te brengen, om een door zonne-energie gedreven nieuwe economie en werkgelegenheid te creëren, vooral
voor de jeugd (de huidige werkloosheid onder Gambiaanse jongeren is> 40%). Met haar activiteiten in solar energie
ten behoeve van de bevolking (sinds 1998 heeft het bedrijf 350 dorpen van schoon drinkwater voorzien met solar
pompen) kan GAM-Solar als een Sociale Onderneming aangemerkt worden en heeft 25 werknemers in dienst,
allemaal Gambianen.
Met sponsorgelden via onze Stichting heeft GAM-Solar sinds eind 2013 een Solar Trust Fund opgezet. Het fonds
heeft daarmee tot op heden 13 waterprojecten gerealiseerd en de drinkwatervoorziening voor 22.750 dorpelingen
verbeterd. Het fonds, beheerd door GAM-Solar, is een mini financieringsmodel voor zonne-energieprojecten, waarbij
de begunstigden de lening voor de investering terug betalen middels een betaalbare prijs voor water en/of
elektriciteit. Om een voorbeeld te geven, bij een investering van €9.000 in een dorp van 3000 inwoners betaalt
iedere inwoner D10 per persoon per maand (€0,18) gedurende een looptijd van 20 maanden. Daar zijn €100 per
maand bij inbegrepen voor de water commissie die het geld bij de mensen ophaalt en 10% rente op het uitstaande
bedrag voor het fonds. Middels de teruggave van betalingen kan het fonds nieuwe projecten realiseren. GAM-Solar
maakt zijn marge uitsluitend op de installatiewerken. Na volledige terugbetaling gaat de watercommissie door met
innen van de D10 ten behoeve van toekomstige onderhoudskosten van hun zonnesystemen zodat duurzaamheid
verzekerd is.
GAM-Solar heeft de ambitie de solar panelen en de pompen te vervangen van verouderde solar pompsystemen in
meer dan 100 dorpen die zo’n 20-24 jaar geleden door de EU zijn aangelegd in het kader van ontwikkelingsprojecten.
Daarnaast zijn er nog veel dorpen die nog helemaal geen pomp hebben en met emmers uit open putten hun water
ophalen. Er is dus nog veel te doen. GAM-Solar is momenteel in overleg met de Gambiaanse overheid om van het
initiatief een nationaal programma te maken met het doel om meer fondsen aan te trekken.
Hoe kunt u deelnemen in het Solar Fund en daarmee helpen waterproblemen op te lossen?
In principe is ieder bedrag welkom in het fonds, maar het is ook mogelijk om een specifiek project te financieren (en
dat in Gambia te bezoeken). De basisbenodigdheden voor een geheel nieuw system zijn zonnepanelen, een boorput,
een pomp met controller, het aanleggen van een leidingwerk met tappunten en de installatie werkzaamheden. Voor
een dorp van 1500-2000 inwoners ligt een dergelijke investering op ca. €15.000,- Als het om renovatie van
bestaande systemen gaat kan dit ongeveer de helft zijn omdat de infrastructuur al bestaat (boorput, tank,
leidingnetwerk en tappunten). Afhankelijk van de benodigde investering die door een survey door GAM-Solar
bepaalt wordt kunt al u voor ca. € 3750,- een dorp van ca. 1000 -2500 inwoners aan schoon drinkwater helpen.
GAM-Solar overlegt met de gemeenschap waar de installatie aangelegd wordt om 10% van deze kosten te betalen
die op de lening in mindering gebracht wordt; de rest van de investering betalen ze terug binnen maximaal 2 jaar. De
sponsor betaalt in principe de gehele investering. Deze kan dit bedrag bij de jaarlijkse belastingopgave van zijn
inkomen aftrekken omdat wij een ANBI erkende Stichting zijn. Dat betekent dat de sponsor bij een investering van
€7000 ca. €3750 van de belasting terugkrijgt (afhankelijk van de hoogte van zijn inkomen) en daardoor met een
netto donatie van ca. €3750 een gemeenschap van ongeveer 1000 - 2500 mensen aan veilig en schoon drinkwater
helpt.
Het zou mooi zijn als er enkele donateurs zijn die zeggen:” Daar gaan we voor” al dan niet gezamenlijk.
GAM-Solar kan een gespecificeerde begroting maken voor elk project, met of zonder waterleiding en/of watertank.
Meerdere concepten zijn mogelijk naar gelang van wat er nodig is en we kunnen ook denken aan renovatie van
verouderde systemen die relatief minder investering behoeven.
Wij hopen dat dit u aanspreekt. In dat geval kunnen we u een financieel overzicht toezenden van wat het fonds tot
dusverre heeft bereikt en gedetailleerde voorbeelden van eerder uitgevoerde projecten.
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Met vertrouwen naar 2018.
Sponsors zijn onontbeerlijk, maar helaas vaak moeilijk te vinden. Maar we hebben ze bitterhard nodig om
de zaak draaiende te houden. Ook uw druppel helpt in de oceaan aan betrokkenheid. We hebben het geluk
gehad dat door enkele ruimhartige sponsors belangrijke projecten uitgevoerd konden worden. We kunnen
weer enkele studenten helpen met computeronderwijs, de omheining in Gunjur Garden is gerepareerd. De
dankbaarheid van de Gambianen is niet altijd zichtbaar, dat hoeft ook niet, maar komt wel in individuele
gesprekken naar voren. En soms wordt de realisatie van een project uitbundig gevierd, zoals in Kartong.
Maar ook ingetogen zoals bijgaande reactie van een leerling Souhaib Deen Camara van onze school.

Kartong: Yes, we have it ! Nice clear healthy water.

Facebook reactie ex-student Deen.

Het bestuur van de Stichting wenst u heel fijne
feestdagen en een gezond en gelukkig 2018. Voor u en
uw familie, voor al uw relaties en alle Gambianen en
alle mensen op deze wereld. Zeer bedankt voor uw
financiële steun aan onze Stichting.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan gerust contact op met een van onze
bestuursleden of bezoek onze website: www.faeg.nl.
Facebook: Adult Education the Gambia.
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