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Nieuwsbrief 1, 2018.
De jaarlijkse diploma-uitreiking
De ‘Graduation ceremony’, de benaming voor de middag van 26 juni 2018, waarop alle certificaten voor de
geslaagde studenten worden uitgedeeld, had alles wat je er in Gambia van mag verwachten. De middag werd extra
opgeluisterd door de aanwezigheid van een drietal ‘hoogwaardigheidsbekleders’, Mr. Babucarr Ceesay, Mr. Salieu
Puye en Mr. Abdoulie Joof, allen vertegenwoordigers van de lokale autoriteiten. De aanwezigheid van Ton van
Drunen, in de rol van voorzitter van onze stichting, werd ook als een extra impuls ervaren voor een nog meer
plechtige bijeenkomst.
Met Joanna Badjie, onze secretaris van de stichting in
Gambia, hebben we samen een ‘banner’ van 5 bij 2 meter
met het logo van de stichting besteld met de tekst
‘Graduation Ceremony’. Het effect van dit achtergronddoek
was groot: het gaf cachet aan de tafel met sprekers en ook
na de ceremonie wilde alle studenten een foto met het doek
als achtergrond. De speeches van de heren waren goed
voorbereid en plechtstatig. Die van onze voorzitter, meer
gericht op de studenten met de waardering voor hun inzet
en het belang om te investeren in de toekomst van West
Afrika. Immers komen onze studenten uit Gambia, Senegal,
Guinee en Mali.
Mary Cooker, de hoofddocente, had ook een drumband ingehuurd waardoor het plechtstatige karakter werd
afgewisseld met de vrolijke Afrikaanse ritmes. Vooral hartverwarmend te zien hoe trots de studenten zijn bij de
ontvangst van hun certificaat. Immers wordt dit niet zomaar behaald en dient er wel degelijk voldoende niveau zijn
aangetoond. Er waren ook studenten aanwezig die nog niet in aanmerking kwamen voor de diplomering. Zoals bleek
uit de diverse persoonlijke verhalen van en over studenten, zijn er veel voorbeelden van de waarde van onze
diploma’s en het ‘civiel effect’ van het behaalde diploma. Er zijn studenten die een baan bij een ministerie en een
consulaat hebben verworven met ons diploma in de hand.

Toespraak van een van de hoogwaardigheidsbekleders.

Voorzitter Ton van Drunen overhandigt de certificaten.

Afscheid van onze leidinggevende coördinator en docent
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Mr. Kambi, onze steun en toeverlaat als leidinggevende in Gambia, is na vele jaren trouwe dienst per mei van dit jaar
met pensioen gegaan. Voor zijn afscheid had de bestuursvoorzitter, Ton van Drunen, een mooie speech voorbereid
en een ‘certificaat’ ingelijst. Dit met het doel hem tijdens de diploma-uitreiking, in het zicht van al zijn studenten en
de volledige staf, in het zonnetje te zetten.
Mr. Kambi was spijtig genoeg niet aanwezig bij de ceremonie. Hij was met zijn stiefvader (een benaming voor de
broer van zijn vader) naar het ziekenhuis. Aan het begin van de avond, na de ceremonie, sloot hij aan om, te samen
met de gehele staf van een heerlijke, door het bestuur aangeboden diner, te genieten. Mr Kambi was onder de
indruk van zijn certificaat en geëmotioneerd door de woorden van waardering namens ons gehele bestuur.

Voorzitter Ton van Drunen overhandigt Mr. Kambi het “Certificate of Appreciation” gedurende het afscheidsdiner.
Het einde van Nyamina Garden
Ons voormalig lid van het bestuur van FAEG, Marisse van Drunen, was samen met een vijftal initiatiefnemers een
ecologische tuin begonnen in het buitengebied van Gunjur. De onontgonnen grond werd in cultuur gebracht en
gasthuisjes werden gebouwd om toeristen kennis te laten nemen van de Gambiaanse natuur en het naastgelegen
bos. Met warmte hebben wij dit project omarmd en ondersteund. Echter de persoonlijke relatie van Marisse met de
eigenaar van de grond hield geen stand en Marisse heeft zich teruggetrokken uit het bestuur van de stichting. Bij het
laatste bezoek van de bestuursvoorzitter heeft hij ook de tuin bezocht en spijtig genoeg geconstateerd dat dit
project ‘ter ziele’ is gegaan.
Nyamina Garden is, zonder de bemoeienis van Marisse, in verval geraakt. Het is het Gambiaanse bestuur van de
stichting niet gelukt om op eigen kracht dit bijzondere initiatief voort te zetten. Dit feit leert ons nogmaals hoe
belangrijk het is om projecten vanuit de kracht van de lokale bevolking op te zetten en niet geheel afhankelijk te
maken van onze westerse kijk en aanpak van projecten. Onze Stichting FAEG ziet zich genoodzaakt de relatie met de
stichting Nyamina Garden te beëindigen.
Gunjur Garden.
Alhoewel we formeel Gunjur Garden hebben overgedragen aan de vrouwen van Gunjur blijven we natuurlijk wel
geïnteresseerd in de ontwikkelingen in Gunjur. Onze secretaresse, Joanna Badjie, voelt zich ook nog steeds
betrokken bij de tuin, dat komt natuurlijk mede door haar opleiding aan de lokale landbouwuniversiteit. Als
(ex)tuinmanager blijft ze de vrouwen gratis adviseren en onderhoudt ze de contacten met Radville. Vrijwilliger Lamin
Touray doet goed werk. De eerste stekje uit het nursery house heeft hij al verkocht. Regelmatig stuurt Joanna nog
een verslagje en enkele foto’s van Gunjur. Het bestuur van de Stichting stelt deze onbezoldigde nevenactiviteit zeer
op prijs.
Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan gerust contact op met een van onze
bestuursleden of bezoek onze website: www.faeg.nl.
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