
                                                                                                                      

Nieuwsbrief november Gambia-reis 
 
 
Op 9/11 reisden we zonder problemen en voor een 10-daags verblijf naar Gambia met 8 personen, voor 4 was 
het de eerste keer ! Corona-gewijs is er in Gambia ogenschijnlijk totaal geen probleem, het dagelijks leven kent 
zijn gewone gang zonder mondmaskers en controles. De prijzen echter zijn weerom sterk gestegen: vb. een zak 
rijst van 50kg (de basisvoeding) kost nu 1450 GMD (+/-24,17€) i.p.v. 1150,00 GMD enkele maanden geleden. 
Zelfde stijgingen voor olie, uien, tomaten etc.. wat uiteraard de armste bevolking erg treft. De invoerkosten voor 
de meeste goederen stijgen dus weer daar we aan 60 GMD voor 1 € wisselden. 
 
Plan For Gambia Nursery School in Sukuta – 11/11 en 17/11/21 
We kregen een mooi ontvangstconcert. De omheining 
en klasdeur waren hersteld zodat we zoals beloofd de 
huur tot juli 2022 betaalden (22500 GMD). We hielpen 
ook in de gedragen herstelkosten (7000 GMD). Verder 
werd besloten om het maandelijks geld voor de lonen 
en de lunches op te trekken naar resp. 7500 en 14000 
GMD/maand. Op 17/11 hebben Rita en Wieza het loon- 
dispuut tussen directrice en kleuterleidsters opgelost.  
De eigenaar van het gebouw heeft echter de huur opgezegd zodat deze kleuterschool stopt einde juli 2022 ! 
 
Naai-atelier en health center in Batokunku – 12/11/21 

Dokter gynaecoloog Kasama toonde iedereen zijn dispensarium en 
was heel blij met de meegebrachte geneesmiddelen. Hij was 
eveneens opgetogen met de onderzoekstafel welke er staat aan te 
komen. Onder leiding van kleermaker Papa Chico worden elke vrijdag 
de verpleegsters opgeleid om wasbaar maandverband te maken. 
Enkele volledig afgewerkte verbanden werden gekeurd door Rita en 
goed bevonden. Minstens twee naaisters kunnen volop aan de slag.  
De speciale PUL stof zal aangevuld worden. 

 
Fry Kunda Nursery school in Batokunku – 12/11/2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
De Fry Kunda kleuterschool in Batokunku, gesponsord door een Engelse organisatie, staat al 3 jaar leeg ! 
De gebouwen zijn in uitstekende staat: 3 grote klassen, toiletten voor kleuters en afzonderlijke voor de staff, 
een keuken, een kantoor, een drietal bergkamers en een mooie speelplaats. Er is nog redelijk veel uitrusting en 
schoolmateriaal aanwezig. De alkalo (burgemeester) zou een heropstart zeker verwelkomen. Wij gaan samen 
met onze lokale medewerkster, Britt Gogol, de mogelijkheid bekijken om deze school tegen september 2022 
terug op te starten. 
 
 



                                                                                                                      

 
Gemeenschapstuin in Sibanor – 14/11 en 18/11/2021 

De tuinverantwoordelijke Malick verscheen niet op de 
afspraak zodat we over de poort dienden te kruipen. 
De waterinstallatie werkt perfect echter, ondanks 
opmerkingen gemaakt in augustus, zijn 3 van de 4 
tapkraantjes nog steeds defect ! De tuin is op wat 
uitgedroogde mais en enkele casava-bedden voor het 
grootste deel overwoekerd. Tussen het onkruid 

krijgen de in augustus geplantte appelsienenbomen amper water. Tijdens  een later gesprek met Malick werd 
het duidelijk dat hij niet de geschikte persoon is. We moeten hier dringend een betere, liefst vrouwlijke manager 
vinden; de gemeenschapstuin is altijd bestemd geweest voor de vrouwen !  
 
Privetuin van Nfumara Badjie in Jambanjelly – 14/11/2021 

Vrienden adviseerden ons om zeker de 4 ha grote tuin van Nfumara te bezoeken. 
Vroeger had hij een belangrjke functie in het ministerie van agronomie. Zijn 
levensdoel nu is aandacht vragen voor het klimaat en het belang van bomen, 
planten en groenten aantonen. Zijn tuin omvat alle mogelijke speciën en is 
schitterend onderhouden. Hij geeft regelmatig en met veel enthousiasme les aan 
agronomiestudenten over het aanplanten en verzorgen van de diverse inheemse 
bomen en planten, alsook het vermijden van plasticafval in de natuur. Een zeer 
inspirerende kerel ! Zou Nfumara ons kunnen helpen met de Sibanor tuin ? 

 
St. Woolos kleuterschool in Gunjur – 15/11/21 

Voor de meesten in de groep was het ontnuchterend vast te stellen hoe arm het schooltje en de hele buurt is. 
Voor de 38 kleuters werden de in België gemaakte kleedjes en shorts uitgedeeld. De lonen voor november 
(6500 GMD - +/-108 €) werden betaald. Alhoewel er een keuken is wordt er momenteel geen lunch gegeven. 
De headmaster beschikt wel over 100kg rijst waaraan hij elke dag wat vis zou willen toevoegen. Hij begroot die 
visaankoop op 200 GMD/dag - +/- 3,5 €/dag. Hij zou een bijdrage van 2 GMD/dag kind vragen voor die lunch. 
PFG bekijkt de mogelijkheid om op jaarbasis ong. 40000 GMD – 700 € hieraan te besteden. 
 
Sukuta Health Center - 10/11/2021  

De dames brachten een kort bezoek aan het Sukuta hospitaal en gaven de 100, 
door PFG gesponsorde, stics om het glucose gehalte in het bloed te bepalen. Door 
overvloedig suikergebruik zijn er in Gambia helaas heel veel diabetes type 2 
patienten. De bevallingsruimtes zijn terug operationeel, echter geeft het geheel 
een erg afgetakelde indruk. Het is duidelijk dat er een bekwame, energieke 
manager ontbreekt daar er altijd heel veel mensen naar dit centrum komen.  

  



                                                                                                                      

 
Kulucochi Community Pre-School in Gunjur – 15/11/2021 

De directeur Mr. Bottos Bojang is zeer verheugd met de geplande bouw van een waterinstallatie. De boring 
tot 35m is vlot gegaan en het water is van goede kwaliteit. Er zullen ook nog twee extra tapkraantjes 
geplaatst worden in de school. De watertoren is in aanbouw zodat eind december, ten laatste begin januari, 
de installatie in gebruik kan worden genomen. Hiermee is dan het bezoedeld waterprobleem achter de rug. 
We hebben voor de kinderen ook springtouwen, kleurpotloden, tandenborstels en tandpasta afgegeven. 
 
Diverse families werden opgezocht om basisproducten zoals rijst, olie, uien en tomatenpuree af te geven.  

Bedankt Rita, Wieza, Marijke, Leen, Louisa, Sofie en Kato voor jullie inzet,  
hulp en gezelschap gedurende deze reis. 

 
23/11/2021                       François (Paco) Meersseman, Voorzitter  
 
          Al onze reis- en verblijfkosten worden altijd privé gedragen 
 
 

 


