Schoutstraat 48 5345MV Oss

Nieuwsbrief december 2021
In november bracht onze voorzitter samen met de nieuwe bestuursleden een bezoek aan
Gambia. Het was een geslaagde kennismaking met de staf in Gambia. Het meest
indrukwekkend was ongetwijfeld de
“Graduation Ceremony” In deze nieuwsbrief geven de toekomstige voorzitter Lynn Schepers en
onze huidige voorzitter Ton van Drunen hun ervaringen weer.

Graduation ceremony.

Bezoek aan Gambia. Verslag van de reis door Ton van Drunen.
Na een lange periode waarin door Covid het reizen werd bemoeilijkt, was het eindelijk weer
enigszins verantwoord een bezoek aan Gambia te brengen. In de week van 15 tot 20 november
heb ik, in mijn huidige rol als voorzitter van ons bestuur, de nieuwe bestuursleden aan onze
werknemers mogen voorstellen en hebben we onze projecten bezocht.
Dat leverde een heel mooie reis op. Een reis vol verwondering.
Gambia is in ontwikkeling en heeft gebrek aan toeristen.
Gambia is in ontwikkeling en dat is te zien: het vliegveld is gemoderniseerd; aan de hoofdweg
naar Kololi wordt volop gewerkt; er is ruimte geschapen voor een vierbaansweg; het
conferentie centrum in het ‘apenpark’ is klaar en in de buurt van ‘de strip met haar vele
restaurants’ zijn nieuwe gebouwen verrezen.
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Maar ook is te zien hoezeer het land heeft geleden en lijdt onder het wegvallen van het
toerisme: sommige restaurants zien er verpauperd uit en voor mij bekende resorts vertonen
tekenen van veel achterstallig onderhoud.
Schrijnend zijn vooral de verhalen van de mensen die ik spreek: geen toeristen betekent geen
inkomsten voor de taxichauffeurs; ontslagen bij hotels, voor het management, de horeca en
voor de kamermeisjes. Minder banen in het toerisme betekent armoede voor de families die
direct of indirect afhankelijk zijn van inkomsten van het lid dat wel een baantje had. Deze
armoede is voor een groot deel verborgen en wordt zichtbaar en voelbaar bij bezoek aan
families buiten het toeristengebied.

De nieuwe bestuursleden maken kennis met het werk van onze stichting
Voorafgaand aan deze reis heeft het huidige bestuur in een tweetal vergaderingen uitgebreid
verslag gedaan van onze projecten in Gambia en de ontstaansgeschiedenis van de stichting.
Vooral Jan Wijers, als ‘founding-father’ van onze stichting, schetste de vele paden die we in
Gambia hebben bewandeld: meerdere scholen opgericht; een grote gemeenschapstuin in
Gunjur ontwikkeld en watersystemen in meerdere dorpen gerealiseerd.
Ik was benieuwd hoe de nieuwe bestuursleden, na de uitgebreide voorbesprekingen, onze
projecten zouden ervaren en beoordelen.
Het bezoek aan de gemeenschapstuin in Gunjur leverde verwondering op: de tuin was veel
groter en indrukwekkender dan zij zich hadden voorgesteld. De vele vrouwen die er aan het
werk waren, de verzorgde perceeltjes en de kweekkas vol met nieuwe stekjes gaf inderdaad het
beeld van een geslaagd project. Zeker met in het achterhoofd het feit dat de tuin sinds twee
jaar geheel zonder steun van onze stichting, dus geheel zelfstandig, draaiende wordt gehouden
door de honderden vrouwen die er op werken.

Ook het bezoek aan ons volwassenenonderwijs in de school in Kololi pakte goed uit. Voor de
komst van de nieuwe bestuursleden hadden onze docenten de certificatie ceremonie
georganiseerd. Deze ceremonie vindt normaal plaats aan het einde van het schooljaar, maar
was door Corona uitgesteld. De mooi aangeklede studenten, vol trots over het door hen
behaalde resultaat, de speeches en de feestelijkheden maakte grote indruk. En riepen emoties
op.
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We mogen trots zijn op onze docenten. Zij zijn het die met toewijding al vele jaren onze
studenten begeleiden naar een diploma dat perspectief geeft op een baan.
Ik had het bezoek van de nieuwe bestuursleden me niet geslaagder kunnen voorstellen.
Hiermee is de basis gelegd voor betrokkenheid voor de komende jaren. Jaren waarin Gambia
onze hulp nog heel hard nodig zal hebben.

Verslag Lynn Schepers.
Geboeid hebben we de afgelopen tijd geluisterd naar de verhalen van het huidige bestuur over
Gambia en de projecten die daar zijn opgezet. Het was dan ook de hoogste tijd om met eigen
ogen te zien wat de stichting de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. Afgelopen november was
het zover en zijn we met het nieuwe bestuur afgereisd naar Gambia. Bij aankomst werden we
warm onthaald door Ton en Joanna, de Gambiaanse secretaresse. Snel de auto in om, na een
niet al te lange rit door het hectische verkeer van Gambia, aan te komen in het hotel en echt
kennis te maken met Joanna. Vrijwel direct waren we onze de indruk van deze sterke en
zelfstandige vrouw, die zoveel doet om het leven van de mensen om haar heen een stukje
beter te maken. Samen met Ton heeft ze ons, in de korte tijd dat we er waren, zoveel mogelijk
verteld en laten zien.
Allereerst stond een bezoek aan de tuin in Gunjur op de planning, die veel groter was dan we
hadden verwacht en voor zoveel vrouwen hun bron van inkomsten is. Geweldig dat dit mooie
initiatief nu volledig zelfstandig door deze vrouwen draaiende wordt gehouden. Een mooier
resultaat kan een dergelijk project niet hebben! Dag twee begon met een bezoek aan de bank
om mijzelf en de toekomstig penningmeester te machtigen voor de Gambiaanse bankrekening.
Wat we hier de hele ochtend precies hebben gedaan en waar de bankmedewerker precies zo
druk mee was, is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar uiteindelijk is het wel gelukt. Snel
terug naar het hotel om ons op te frissen voor het bezoek aan de school, waar we de certificatie
ceremonie hebben bijgewoond. Het doorzettingsvermogen en de inzet van de studenten en
docenten is bewonderenswaardig. De trots die we bij hen zagen tijdens de ceremonie was dan
ook volledig terecht!

Dag drie hebben we nog wat kleine zaken geregeld, waarna het alweer tijd was om terug te
gaan naar Nederland. Het was een kort bezoek, maar een fantastische aftrap.
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Het heeft ons nog enthousiaster gemaakt om het mooie werk van de stichting voort te zetten
en samen met het huidige bestuur nieuwe initiatieven te ontwikkelen. We houden jullie op de
hoogte!
Groetjes, Lynn

Het bestuur, de staf in Gambia, de studenten van de school “Adult Education The Gambia”
danken de sponsors weer voor hun belangrijke bijdragen aan dit mooie project en wensen u
het allerbeste toe voor 2022.
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. ANBI NR.: 806966518
Ons rekeningnummer: NL18 ABNA 047.49.74.219 t.n.v. Adult Education The Gambia, Oss

lynnschepers@hotmail.com
martijngremmen@gmail.com
mlouwerse@outlook.com
t.v.drunen@vandrunenconsultants.nl

jan.wijers@gmail.com
jan.admiraal@home.nl
f.roijmans@gmail.com
conthij@gmail.com
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