
 
 

Aan alle vrienden van “Plan For Gambia” 

 
Reisverslag Gambia – 13 >22 februari 2017 
 
Maart 2017 ……………….. Al iets langer dan een week terug uit “The Smiling Coast” ! 
Ze zijn daar opgelucht, blij en hoopvol met hun nieuwe president en “The New Gambia” zoals ze het 
noemen. Hopelijk lukt het om het land en vooral de economie snel op het juiste spoor te krijgen; de 
toeristen zijn alvast terug aanwezig. 
 
Ons verblijf en het Kasa Kunda waterproject waren een succes. 
De eerste vier dagen weliswaar redelijk stressy voor Hugo en ik. 
De boormachine van Omar bleek in de garage te staan (lees: soort autokerkhof langs de baan) waar 
verbeteringen werden aangebracht aan de transmissie tussen de Renault motor en de aandrijving 
naar de boorkolom. Echter om te lassen heb je elektriciteit nodig en die valt regelmatig uit in Banjul 
en omgeving. 
Maar “hakuna matata” , alles komt in orde, morgen gaan we boren ! Of misschien beter overmorgen ?? 
In afwachting konden we met SWE-GAM’s directeur Mr. Cole een deal maken voor een toren en een 
2000 liter PE watervat, alles geleverd in Kasa Kunda voor 43.500 Dalasi of 888,00 €. Men beloofde 
daar onmiddellijk aan te beginnen en het was waar ook, gezien in de late namiddag de toren al 
aardig in de stijgers stond. We hebben verder tijd besteed aan het testen van de 24V waterpomp met 
de zonnepanelen, thuis in Omar’s waterput. 
Tevens enkele nieuwe locaties bezocht die we in de toekomst van een waterput zouden kunnen 
voorzien: in een gemeenschapstuin in Sibanor en voor de chicken farm in Sanyang welke gesponsord 
wordt door de vzw Kinderen van de Zon. 
Uiteindelijk werd beslist om op zaterdag 18/2 te boren, de dag van de inauguratie plechtigheid voor 
de nieuwe president. 
Niet met Omar’s boormachine, ze was nog steeds niet gebruiksklaar, maar met een bij SWE-GAM 
geleende boormachine, volledig met Mr. Cole en team erbij. 
De boring tot 33m en de uitrusting van de put was tegen de avond klaar. 
 
Maandag 20/2 kwam de toren met watervat, werden de zonnepanelen geïnstalleerd en de put 
langdurig gespoeld. 
Dinsdag 21/2 waren de leidingen en kabels aan de beurt zodat het watervat voor de eerste maal kon 
gevuld worden. Dit inspireerde menige dames uit het dorp om ons uitbundig te komen bedanken en 
voor ons te dansen. 
Gezien onze terugreis op 22/2 viel, zal de verdere afwerking door Omar gebeuren samen met de 
dorpelingen welke nog een betonnen kuip van +/- 5000 liter gaan bouwen. Deze kuip zal gevuld 
worden via de overloop van het watervat op de toren. Hiermee zal al het water, opgepompt door de 
met de zon aangedreven pomp, elke dag opgeslagen worden en beschikbaar zijn voor de tuin.  
 
In bijlage enkele foto’s van het gebeuren. 
Op YOUTUBE kan een korte video bekeken worden 
via  https://www.youtube.com/watch?v=VdkG_u5ILm4 
 
 
 

Dankzij jullie steun werd dit waterproject gerealiseerd ! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VdkG_u5ILm4


 
 
 
De dames lagen niet aan het strand ! 

 
Terwijl onze mannen zich ontfermen over de waterput (in Gambia is nooit iets op tijd klaar, stress en 
burn-out zijn onbestaand vermoed ik), spenderen Jo en ik onze tijd aan "sociale bezigheden". 
We bezoeken schooltjes, steken de kleine meisjes in het nieuw (80 nieuwe kleedjes gemaakt door 
een aantal vriendinnen die een warm hart hebben voor Gambia!).  
De jongetjes verwennen we met tandpasta en een tandenborstel (jongensbroekjes maken staat nog 
op onze "to do" lijst! ). De kleutertjes zijn allen superblij met deze hele kleine geschenken! 
 
Sponsorouders gaven ons centen voor rijst en wij zorgen ook dat de adoptiekindjes deze extra rijst 
krijgen (56 zakken rijst van 50kg werden uitgedeeld).  
Alleen blije gezichten ! Zie enkele foto’s in bijlage. 
Verder bezochten we een weeshuis, met licht gehandicapte kindjes, weliswaar prima verzorgd, maar 
met weinig of geen extra voorzieningen. We zijn nu op zoek naar krukjes voor een meisje van 3, een 
rolstoel voor een jongen met waterhoofd, enz ….. 
Onnodig te vertellen dat we hier ook rijst, pampers en poedermelk achtergelaten hebben! 
 
Dus lieve mensen, er wacht ons nog een heleboel taken, die we tot een goed einde proberen te 
brengen.  
Voelt er zich iemand geroepen om een steentje bij te dragen (tandpasta en tandenborstels 
verzamelen, kleedjes en broekjes maken), feel free en contacteer ons gerust. 
 
 

Hartelijk dank aan iedereen voor de steun 
en een super dank-je-wel aan het "naaisters team" 

 
 
 
 
 
Jo Willemse 
Rita Van Laeken 
Hugo De Schauwer 
 
Paco (François) Meersseman 
Cell: +32 475 267052 
E :     planforgambia@telenet.be 
FB :   https://www.facebook.com/planforgambia/ 
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