Schoutstraat 48 5345MV Oss

Nieuwsbrief zomer 2019
De ontwikkelingen in Gambia zijn in een stroomversnelling gekomen, zowel politiek, economisch als
sociaal. Dit heeft zijn weerslag op de besluitvorming binnen onze stichting.
Om met het eerste, de politieke ontwikkelingen, te beginnen: er is in Gambia een commissie opgericht om
met het verleden, het regime van de vorige president, in het reine te komen. De commissie heeft een
mooie naam: The Truth Reconciliation and Repatriations Commission, afgekort TRRC. Deze commissie, die
al meer dan 110 bijeenkomsten heeft gehad, bevraagt leden van het vorige regime met het doel
verzoening te creëren binnen de Gambiaanse samenleving. Verzoening en dus niet berechting. Berechting
zou echter nog wel een vervolg van de hoorzittingen kunnen worden, omdat er op misdaden tegen de
menselijkheid nu eenmaal straffen staan. De vergaderingen worden life op YouTube uitgezonden in
massaal door de Gambianen bekeken. Al met al een teken van een groei naar een volwassen
democratische staat.
Economisch: Er wordt in Gambia veel gebouwd. Overal verrijzen er nieuwe huizen, worden er wegen
aangelegd en worden toeristenresorts gebouwd, uitgebreid of vernieuwd. Steeds meer
vliegmaatschappijen kiezen ervoor om een vlucht naar Gambia in het vaste schema op te nemen. Kwamen
er in het verleden drie of vier vliegtuigen per week, voor het volgende seizoen staan er meer dan 12
vluchten per dag op het programma. Het toerisme neemt een grote vlucht in Gambia. Zelfs zo groot dat
sommige twijfelen of de verbouwing van het vliegveld wel op tijd klaar zal zijn en of de wegen de
toenemende verkeersdrukte wel zullen kunnen verwerken. Er zijn nu al heuse files in de avonduren
richting Kololi. Naast het toerisme zijn er weer internationale geldstromen op gang gekomen om de
nieuwe politieke ontwikkelingen te ondersteunen. NGO’s draaien programma’s om de
leefomstandigheden van de bevolking te monitoren en te verbeteren. Het is wennen om dit arme land zo
snel te zien veranderen, maar het is de bevolking van harte gegund om het wat beter te krijgen. De
keerzijde van de ontwikkelen is wel dat de inflatie toeneemt, onder meer af te lezen aan de gestegen
prijzen voor rijst en cement.
Sociaal: het gevoel van vrijheid onder het nieuwe regime vertaalt zich zichtbaar in het dagelijkse leven. De
Gambianen durven zich openlijker uit te spreken over hun meningen en hun afkeer van het vorige regime.
Ontwikkelde Gambianen, die in het buitenland verbleven, keren terug om aan de opbouw van hun land
mee te werken. De behoefte bij jongeren om het land te ontvluchten en via de Sahara te proberen naar
Europa te komen neemt enorm af. Gambia biedt hun nieuwe kansen.
Het is een eer om als stichting midden in dit turbulente tijdsgewricht een rol te mogen blijven spelen in de
opbouw van dit bijzondere land. Een nieuwe tijd, maar ook een tijd die oproept tot herbezinning op onze
doelen als kleine vanuit Nederland gesponsorde en aangestuurde stichting. Met trots kijken we terug op
het werk dat we aan ‘onze’ gemeenschapstuin hebben verricht. Het egaliseren van het terrein, de bouw
van het kantoor en leslokaal, de aanleg van de watervoorzieningen en het enorme hekwerk, hebben er
immers toe geleid dat er nu een geheel zelfstandig draaiende gemeenschapstuin is die wordt aangestuurd
en bekostigd door de vrouwen die er de perceeltjes bewerken. Ook wordt de tuin ondersteund door een
voormalig werknemer, Lamin, die als vrijwilliger een deel van de tuin bewerkt en de kweekkas weer in ere
heeft hersteld en veel plantjes kweekt die door de vrouwen worden afgenomen om te worden geplant in
hun perceeltjes. Kortom heeft ons vele werk ertoe geleid dat dit project wordt gedragen door de lokale
gemeenschap en een vaste plek heeft verworven in de voedselvoorziening van een deel van de bevolking
van Gunjur.
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De gemeenschapstuin in Gunjur.

Leerlingen van de school in Kololi

Het succes van de ontwikkeling van de tuin in combinatie met de vele ontwikkelingen in Gambia heeft tot
het besluit van het bestuur geleid om ook actief te gaan streven naar het verzelfstandigen van onze school
in Kololi. In de tweede helft van 2019 zullen we, samen met onze Gambiaanse docenten, werken aan een
projectplan met het doel om de school in een periode van vier jaar onafhankelijk te maken van ons onze
bestuurlijke bemoeienis en onder te brengen in een Gambiaanse rechtspersoon, geleid door Gambianen.
In de aanloop tot dit proces hebben we onze ambities vormgegeven door allereerst het aantal lesdagen uit
te breiden van drie naar vier dagen per week. Daarnaast wordt de klas van het eerste niveau, waarin op
sommige dagen 50 studenten de lessen volgen, opgesplitst in twee groepen. Onze ambities, in de aanloop
naar een nieuwe toekomst, vertalen zich dus in vier klassen en vier lesdagen. Dit is alleen mogelijk door
uitbreiding van ons docententeam. Naast Marie Coker, Binta Bojang en Joanna Badjie komt per 1 oktober
Aminata Bah ons team versterken. Aminata, die enkele jaren in Londen heeft gewerkt, zal ook
verantwoordelijk worden voor de uitwerking en invulling van het projectplan dat zal gaan leiden tot een
verzelfstandigde school. Aansluitend op de nieuwe visie op de toekomst hebben we ook de salarissen van
onze docenten substantieel verhoogd, in lijn met de salarisontwikkelingen zoals deze door de regering voor
overheidspersoneel zijn ingezet.
Het bestuur van FAEG, zoals al meerdere jaren in ongewijzigde samenstelling, kijkt terug op een
voortvarende start van 2019 en is ervan overtuigd dat de ingeslagen weg past bij de nieuwe
ontwikkelingen zoals deze zich in Gambia aandienen. Met de steun van onze sponsors moet dat gaan
lukken.
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