Nieuwsbrief Gambia-reis
Voorzien van een volledige vaccinatie, een 72uur jonge en negatieve PCR-test en een stevig actieplan zijn
Leen Mermans, actief PFG-lid, en Paco Meersseman, voorzitter PFG, op 30/7/2021 voor een 10-daagse
werkreis vertrokken naar Banjul. Na meer dan 18 maanden afstandsoverleg was er grote behoefte aan
direct contact met de actoren van de diverse projecten. Tevens diende samen met het lokale PFG-team
beslissingen worden genomen aangaande nieuwe projecten.
Gemeenschapstuin in Sibanor – 8/8/21
Tijdens voorgaande bezoeken werd vastgesteld dat deze 4246m² grote,
in dec. 2018 afgewerkte, tuin slechts voor de helft gebruikt werd voor
groentenkweek. Fruitbomen op de andere helft zouden voor een extra
inkomen kunnen zorgen. Voor een bedrag van 6000 GMD (+/-100€)
werden 40 appelsienenboom-zaailingen aangekocht. Deze werden op
8/8 gepland door Malick, de tuinmanager en zijn team. De waterinstallatie werkt perfect.
Plan For Gambia Nursery School in Sukuta – 3,8 en 9/8/21
Gezien de redelijk slechte staat van de klaslokalen werd besloten om
de huur (30000 GMD - +/- 505 €) niet meer ineens voor het ganse jaar
te betalen. Overeengekomen werd om slechts 3 maanden te betalen
(7500 GMD) en komende november te kijken of de eigenaar de nodige
renovatiewerken heeft uitgevoerd. De PFG deelname in het loon van
aug (5500 GMD) werd wel betaald. We vroegen directrice Awa om aan
te dringen bij de eigenaar opdat alles in orde komt voor aanvang van
het schooljaar rond 15 september.
Naai-atelier en health center in Batokunku – 6/8/21
Onder leiding van Britt Gogol, PFG coödinatrice,
en kleermaker Papa Chico worden elke vrijdag
verpleegsters van het plaatselijk dispensarium
opgeleid om wasbaar maandverband te maken.
Naaimachines en materiaal werden door PFG
geleverd. Het aanpalende dispensarium, geleid
door dokter gynaecoloog Kasama is klein, maar
net, zeer goed uitgerust en duidelijk prima geleid.
Bakoteh Proper school in Serekunda – 4/8/21

De in 2019 door PFG gebouwde, op zonne-panelen
aangedreven, waterinstallatie is een groot succes.
Omdat meer dan 3000 kinderen in de school
dagelijks in twee shifts les krijgen is de 3000 L
watertank leeg op het einde van de namiddag. De
volgende dag is er pas vanaf 10u terug water als de
zon op volle kracht schijnt. Besloten werd om een
tweede toren met 3000 L tank te plaatsen naast de
bestaande om zo de watercapaciteit tot 6000 L op
te voeren. Kostprijs 105000 GMD – +/- 1760 €.

St. Woolos kleuterschool in Gunjur – 2/8/21

De in 2020 door PFG gesponsorde waterinstallatie werkt prima en het buitenkraantje voor de omwonenden
wordt zeer geapprecieerd. De school telt 48 kleuters verdeeld over 2 klassen. We betaalden de lonen, 12800
GMD), voor juli & aug. Volgende verbeteringen in de klassen zijn te overwegen: renovatie of vernieuwing van 4
schoolborden, schilderen van de muren en de betegeling van de vloeren om verdere afbrokkeling en stofvorming
te vermijden. Totale oppervlakte is +/- 145m².
Tarud Pre-School in Gunjur – 2/8/21

De directrice Mariathou is zeer tevreden met de nieuwe
waterinstallatie, gesponsord door de “Stichting Hugo
Adriaenssens - Willebroek”. Het kraantje buiten de
omheining bestemd voor de omliggende bewoners werd
echter na enkele weken gestolen. Nu is er binnen een
kraantje voor de omwonenden en is het watertappen
strikt geregeld. De omheiningsmuur is verhoogd om
indringers te weren. Een project (34625 GMD) betaald
door “Education beats Poverty” en PFG.

Wellingara CIS Nursery school in Latrikunda – 4/8/21
Mr. Gibba Sainey is heel tevreden met de nieuwe waterinstallatie, gesponsord door de
“Stichting Hugo Adriaenssens - Willebroek” waarbij de pomp (flexibel model) momenteel
op het net is aangesloten. Een afzonderlijk dakframe voor de zonnepanelen dient nog
gebouwd te worden zodat de zonnepanelen geen schaduwhinder ondervinden van een
aanpalend gebouw. De aansluiting van de toiletten dient ook nog uitgevoerd te worden.
De afwerking is gepland voor de komende weken. Deze kleuterschool telt momenteel
282 kleuters.
Kulucochi Community Pre-School in Gunjur – 2/8/21
“Education Beats Poverty” vroeg ons om de directeur Mr. Bottos Bojang te
contacteren. Deze kleuterschool heeft een mooie infrastructuur, telt 125
kleuters verdeeld over 4 grote klassen. Voor water heeft de school een
NAWEC aansluiting, echter is dit water bezoedeld, maakt het de kinderen
ziek en is het dus niet geschikt voor consumptie. Er is plaats voor een boring
met toren en zonnepanelen welke nu op een 473500 GMD komt, +/- 8025 €
aan de huidige koers van 59. De sterke prijsstijgingen van het staal, cement,
hout en andere grondstoffen laten zich erg voelen in Gambia. Te bespreken.
Diverse gesprekken en meetings met:
• Rotary club Banjul betreffende IT-klassen in 3 scholen
• IT leraar Lamin Daphe in de Sukuta Lower Basic school
• Mr. Landing, hoofdverpleger van het Sukuta Health Center. Er is grote schade in de materniteit !
• Rondleiding in Fandema, een NGO welke vrouwen opleid in solar technologie
• Personen en families welke vanuit België rechtstreeks gesteund worden

Het leven in Gambia kent zijn gewone gang, over COVID 19 wordt weinig gesproken. In winkels, hotels en
restaurants worden mondmaskers sporadisch gedragen, actieve controle gebeurt er niet. De overheid doet
pogingen om het vaccineren ingang te doen vinden, wij kwamen niet in contact met gevaccineerden !
De prijs van alle basisproducten zoals rijst, olie, uien is sterk gestegen daar alles ingevoerd wordt en de Dalasi
heel wat gedaald is t.o.v. de Euro of Dollar. (1€ wisselde men aan 59,75 GMD)
Daarboven op heeft de storm van 7 juli ll. vooral onder de arme bevolking veel schade veroorzaakt.
De belangrijke toeristische sector ligt sinds maart 2020 volledig plat, nu ook vanwege het regenseizoen.
Een getuigenis van de problemen waarmee het personeel uit de toeristische sector kampt:
Mevr. Fatou Sanyang schonk ons elke dag, in een kleine ijs & koffiebar nabij het
hotel, lekkere koffie (deze in het hotel was niet te drinken). Fatou had 9 maanden
niet gewerkt en had nu een contract voor 30 dagen. Bij onze 2de. dag koffie kwam
ze ons spontaan bedanken voor de tips. Hiermee kon ze extra’s kopen voor haar 3
kinderen, Fatou (meisje) 12 jaar, Ebrima (jongen) 11 jaar en Yared (meisje) 3 jaar.
De voorbije 9 maanden aten ze éénmaal per dag, ofwel ontbijt ofwel lunch, er was
geen geld voor allebei. Voor de pandemie huurde ze een kamer dichtbij het
Senegambia Beach Hotel aan 1.200 GMD per maand, doch moest verhuizen naar
haar familie in Gunjur. Dit betekent nu elke dag heel vroeg ’s ochtends een trip van
45km met de bush-taxi’s. Haar collega van de late shift stopt om 12u ’s nachts en
begint dan te voet naar huis te gaan als ze geen taxi vindt. Ze doet er soms 2,5u
over

Bedankt voor jullie steun aan
onze projecten in Gambia !
18 augustus 2021

Leen Mermans, super assistente

François (Paco) Meersseman, Voorzitter
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