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Hans, wil je wat foto’s maken voor onze 
stichting? 

Dat was de vraag van de stichting Gambia 
Schoolchildren gevestigd in Noord-Holland. 

Nu dat sprak me wel aan. Wél zelf je kosten 
betalen, van reis, verblijf en eten. 

Laat me iets vertellen over die stichting. 

Zij, een kleine hoeveelheid vrijwilligers, maken 
zich zorgen om veel jonge kinderen in 
Gambia. Er zijn nogal wat kinderen daar en er 
komen er ontzettend veel bij, elk jaar. Echter, 
de mannen die de kindjes maken nemen 
zelden de verantwoordelijkheid om er ook 
voor te zorgen. Het resultaat, veel kleine 
kinderen in éénoudergezinnen met geen of 
een schamel inkomen. Daar kan vaak de 
scholing - met verplichte zaken als uniform, 
schoeisel en schoolboeken - niet van worden 

betaald. Daar springt de stichting op in en 
zoekt gewoon echtparen of donoren hier, die 
voor langere tijd een kind zijn of haar scholing 
willen betalen. Dat is niet zo duur als je denkt 
en leuker dan je kan vermoeden. Het geld 
komt precies waar het hoort en je kan er zelfs 
gewoon heen om het te controleren. De 
kosten? Voor 100 euro zit een kind al een heel 
jaar op school. 

!
  

Nog niet verveeld? kijk verder wat ik allemaal 
meemaakte.
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Vrijdagavond laat aangekomen. Zaterdag 
even snel naar het strand waar je tientallen 
Nederlanders ontmoet die elkaar al kennen 
van eerdere jaren. Ze hebben allemaal iets 
met Gambia en meestal zijn ze actief in een 
bepaalde vorm van hulpverlening.  Dat is wel 
nodig ook. Gedurende het seizoen van zeg 
maar december tot april/mei is er werk en 
toeristen. Daarna.. afgelopen. De seizoen- 
baan weg, geld weg. Muggen, regen en 
honger er voor in de plaats. Hulp om e.e.a. 
structureel beter te maken is dus gewoon 
nodig. Zaterdagmiddag met de voorzitter en 
zijn vrouw naar een eerste verjaardagfeest in 
een klein gehucht ergens 25 km verderop. 
Een zeer bijzondere ervaring waarbij  
oogverblindend kledij en dans wordt 
gepresenteerd. We krijgen exotische drankjes 
aangeboden en zelfs prachtig eten waarbij 
gezamenlijk uit één schaal met de hand word 

gegeten. Ik pas even, ben te zuinig op mijn 
buik. Deze vorm van festiviteiten krijgt niet 
iedereen te zien, het is een familiefeest en 
slechts omdat de voorzitter een kind als het 
ware heeft geadopteerd, mochten we komen. 
De moeder van het jongetje heeft een 
verpleegkundige opleiding kunnen volgen en 
is nu gediplomeerd verloskundige en 
verpleegster. Zij zorgt ervoor dat de medische 
hulp vanuit Nederland daar goed terecht 
komt, vooral bij mensen die ziek of gewond 
zijn en geen geld hebben om naar dokter of 
ziekenhuis te gaan.  Onlangs overleed een 
Gambiaanse vrijwilliger daar die geen geld 
had voor malariamedicijnen. Op zondag 
hadden we een wat rustiger dag en maandag 
bezochten we diverse scholen.

Met de klok mee: links boven. Dansen tot je niet meer kan en je word direct afgewisseld door een 
andere danseres. foto 2 rechtsboven: Even wat rustiger en bijpraten. Wel geld bijdragen -zoals hier 
een Amerikaanse instuif- brengt men daar geld (kleine bedragen) mee. Foto drie linksonder: Er wordt 
heftig gekookt en het ruikt heerlijk. De onderdelen die af en toe erin en er later weer uit gaan 
remmen me wel wat af. Foto vier rechtsonder: Deze brei in de pan is .. uiteindelijk een kruidige rijst 

Gambia 2014
�  van �2 8



GAMBIA 2014 

Zo naar een nieuwe school waar we met gejuich worden ontvangen. Even kijken of iedereen 
er is waarvoor betaald word. Dan komen de biljetten. De kinderen gaan met een foto van hun 
weldoener op de foto. Dan weten we dat ze er echt zijn.
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Will ontmoet haar tweede protégé. Blijdschap voor zover deze ingetogen jongedame dit wil 
laten blijken. Alle gezichten om hen heen delen in de vreugde. 

Later in de middag bezoeken we een lokaal ziekenhuis dat een vrij groot gebied bedient. Het is 
er druk, de voorzieningen minimaal en er is een schokkend gebrek aan infuus-, injectie- en 
verbandmateriaal. Als infuussetjes en naalden gespoeld worden dan weet je het wel. Op de 
afdeling waar de geboortes plaatsvinden mogen we filmen en fotograferen. Ik doe dit met 
Europese normen voor privacy, dus weinig foto’s. Wat je wel ziet is in de zaal dat het plafond 
echt af is. Er wordt iemand bij de EHBO-afdeling binnengebracht met een gebroken been 
zittend in een ambulance en zittend in een rolstoel verder het ziekenhuis in. Liggend vervoer is 
een hier nog een nieuwtje denk ik. In ieder geval ga ik op zoek naar een brancard voor in dit 
soort auto’s.
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En dáár doe je het voor. De eerste echte ontmoeting tussen de twee partijen. Even slikken. Ook 
dit meisje heeft van die prachtige strak op het hoofd gevlochten.. vlechtjes. Kroeshaar is erg 
moeilijk schoon te houden en dit kapsel staat dynamisch en is goed bij te houden. 
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We vertrekken naar een Regionale afdeling van het Rode Kruis en waar een man ons uitlegt dat ze 
graag hulp vanuit Nederland zouden krijgen. 2 jaar geleden liep  een samenwerking met het 
IJslandse Rode Kruis af en ze missen de soms eenvoudige hulp erg. Meestal gaat het om Rode Kruis 
-kleding en materialen die hier goed ingezameld kunnen worden maar daar uiterst schaars zijn. Een 
printer die hier vervangen wordt, gaat daar nog jaren mee. Verlopen verbandmateriaal wordt daar 
als uiterst waardevol ervaren. Verder kunnen er uitwisselingen plaatsvinden qua kennis. In Afrika 
gaat men anders om met donoren en vrijwilligers bijvoorbeeld. 

Helaas kan ik niet anders beloven dan eens te informeren of er ergens een afdeling is die dit leuk 
vind of dit kan gaan doen. 

We gaan opzoek naar een volgende school en komen langs een markt. Er hangt van alles meestal 
uit Europa en netjes geëtaleerd. Echter weinig mensen hebben er geld voor.

In de volgende school zijn er twee protégé’s. De jongen op de foto links is een zoon van de 
technische man in het hotel waar we verblijven. Hotel Badala park in Kololi. De technische man Paco 
heeft meerdere kinderen en kan het lek maar net bovenhouden, zijn zoon krijgt hulp en het word 
weer controleren en betalen. Je ziet zijn zoon met de heldere blik glunderen dat er door de hulp 
voor hem een toekomst is. Op de trap naar beneden - die er uitziet of er enkele vette handen 
langsgegaan zijn - staat een hele serie knapen die gillend op de foto willen.
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De laatste school is een privé islamitische met een erg strenge directrice. Geen foto’s. Die maak je 
maar buiten. Betalen moet via de bank eerst alvorens verder te kunnen. Goed dan kan je intussen 
even langs de weg de winkels of werkplaatsen bekijken.  Er is één kind niét aanwezig en daar word 
dus niet voor betaald. Maandag krijgt de school een tweede kans. Het kind moet echt op school 
zitten en zijn en de stichting wil 100% overtuigd zijn. Buiten maken we wat foto’s van Marijke en Bep 
die allebei meerdere kinderen hier ondersteunen.
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Gaat u mee volgend jaar januari om 
uw protégé’s te bezoeken? Voor de 
kosten hoeft u het niet te laten. Gelijk 
een zonvakantie er aan vastmaken, 
toch? 

Nog nooit was gelukkig maken zo 
goedkoop. 

Voor meer informatie: Stichting 
Gambia Schoolkinderen.  

Voorzitter: M.J. van Regteren 

Middenweijdt 15  
Schoorl,   1871 VH 
0725093130 
info@gambiaschoolchildren.nl 
Bank: NL26 RABO 0163 6717 61 

(giften zijn aftrekbaar vanwege 
ANBI goedkeuring)
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Ja, reeds enkele jaren steun ik een klein éénoudergezin. Moeder met zoon en een vader overleden 
aan struma. De jongen  Edrisa is nu 6 jaar en gaat voorbeeldig naar school. Vorig jaar is de zus van 
de moeder van Edrisa doodgereden en nu heeft ze er dus - daar vanzelfsprekend - twee meisjes bij. 

Awa 11 jaar, doet haar laatste jaar op de lagere school en Binta eveneens 6 jaar. Voor deze twee 
meisjes wil ik via de stichting eveneens weldoeners zoeken. Het risico wordt te groot als ik er drie 
steun en bijvoorbeeld zelf het loodje leg. Om de hele kliek beter te leren kennen nam ik ze mee op 
een vistocht op de Gambia, de grote rivier die leven mogelijk maakt in heel Gambia. Dat was ik 
sowieso al van plan en dus de hele bubs mee in de boot. Helaas kon geen van allen zwemmen dus 
ik was wel een beetje waakzaam. Gedurende de paar uur durende vistocht ontdek je dat men 
eigenlijk niets anders is dan mensen hier, dezelfde wensen maar minder mogelijkheden. Awa was 
wel erg duidelijk in antwoord op mijn vraag, wat ik ze kon sturen uit Nederland. „ een Ipad” ! , Oeps 
dat benodigde wat uitleg.  De jongeren zien echter televisie en zijn gewoon bij de tijd en zouden 
ook graag de sociale media hanteren. We kwamen overeen dat ik een laptop ga zoeken die nog erg 
goed is. Die dan door moeder en dochter gebruikt kan worden. Awa op school. Op mijn vraag wat 
ik daarvoor terug kreeg werd het erg stil. Mijn standpunt was- niets voor niets gaat de zon op. We 
ontdekte dat zij voor mij verhalen wil gaan schrijven over Gambia -de leeftijdgenoten wat ze 
meemaken en hoe ze het leven ervaren- in Gambia. Maar niet alleen over haar eigen stam, -er zijn er 
meerdere- ook over andere stammen. Zo streven we naar een boekje met echte verhalen over 
Gambia van ver in het verleden naar de huidige tijd. Ben benieuwd, voorlopig nog op zoek naar de 
laptop.  Hieronder een foto van het gezin. De foto rechts laat het hele gezin zien wat samenwoont in 
een driekamerappartement. Samenstelling: Moeder, jongere zus -eveneens eenouder- twee jongere 
broers, (de oudere broer is al drie maanden verdwenen) De vistocht mocht van mij rap stoppen 
nadat er een schepnet en een hengel overboord waren gegaan en we al een keer hadden 
vastgezeten op de bodem. De vissen die we vingen, -waarvan enkele vervaarlijk uitziende- gingen 
met het gezinnetje mee.

Doe ik zelf ook aan ondersteuning?

Er waren maar drie bedden in het huis en twee 
zeer versleten oude banken. daar slapen de 
kinderen op. Één bed was zo slecht (in het midden 
2 cm dik) dat ik me geroepen voelde om een nieuw 
te kopen.  Nu, in de toekomst kan ik kledij en 
andere zaken via de stichting in een container 
erheen sturen. Mijn familie heeft gelukkig ook 
jeugd in deze leeftijd dus kom maar op met die 
kledij!
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