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De laatste berichten uit Gambia
Corona, stand van zaken in TumaniTenda, Gambia
Covid-19 heeft zijn grootste impact gehad op de bevolking in de steden, waar het toerisme is
weggevallen. Dit is te merken aan toegenomen kleine criminaliteit en armoede in de stad. Tumani
Tenda is er relatief goed vanaf gekomen door een goede oogst in 2020, en ook 2021 ziet er
veelbelovend uit. Het toeristen kamp in Tumani Tenda heeft helaas wel geleden aan het
wegblijven van de toeristen. We hopen dat dit weer snel zal verbeteren.
Dawda Stichting in Somita, Gambia
In Somita blijkt de aanpak van de Dawda Sichting, Empowerment, Capacity Building and
Ownership succesvol. Maar ook zij hebben te maken met de wegblijvende toeristen door corona
waar 60.000 Gambianen direct en 600.000 indirect bij betrokken zijn en dat betekent honger, met
name aan de kust, door uitblijvende inkomsten. Zij hanteren het principe dat er geen rechtstreekse
individuele hulp wordt verleend, maar konden toch hulp bieden door geld te verstrekken aan een
vertrouwenspersoon. Gevraagd om een voorstel voor een project, kon er aan 150 gezinnen eten
uitgedeeld worden (rijst, olie en uien), een nieuw hoopgevend project op basis van vertrouwen en
wederkerigheid. In het binnenland is er wel voedsel maar een schrale oogst en de import van
voedsel kent een hoge prijs. Met de Wilde Ganzen heeft het Village Development Comité (VDC)
van Somita het Somita Foodproject opgezet (zaden, mest voor de tuinen, Community Foodshop).
Via de foodshop worden de belangrijkste producten afgezet tegen normale prijzen en zelfs daar
waar nodig (families met minder middelen) tegen gereduceerde prijzen dankzij het VDC. Nieuwe
projecten gaan zich richten op de ontwikkeling van de jeugd in Somita, door de mensen daar
uitgedacht.

Een terugblik: TTDF door de ruim twintig jaren heen: 2001 – 2021
Waar denkt u aan als u aan de vele projecten van TTDF denkt?
Het dorp Tumani Tenda werd geholpen met de educatie van de kinderen (onder wie ook alle
meisjes) én ondersteunende projecten die onderwijs mogelijk maken.
1998

Wat begon in de jaren ‘90 met een door het dorp
geïnitieerde kinderopvang is nu uitgegroeid tot een
Basic Cycle School van kleuterklas tot 3e klas
middelbare school. Hierna hoeven de leerlingen
alleen nog voor hun High School (= de laatste 3
jaar middelbare school) het dorp te verlaten. Door
de jaren heen werd de school in fasen opgebouwd
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van kleuter- tot middelbare school, werd er een container verscheept vol schoolmeubilair
afkomstig van een school in Hilversum, zijn onderwijzers bekostigd – onder wie de oprichter van
de kleuterschool Modou Sonko –, zijn er schooluniformen genaaid op de verscheepte
naaimachines, en zijn er leermiddelen georganiseerd zoals boeken, schriften en rugzakjes. Ook
kwamen er zonnepanelen op de school, waardoor er onderwijs met computers in de klas en later
zelfonderwijs met gebruik van iPads mogelijk werd.

2020

Talloze containers met
vele duizenden kilo’s aan
voornamelijk Engelstalige
schoolboeken gingen een
decennium lang uit
Brussel via onze Belgische
vertegenwoordiger Nico
Antonise naar de school in
Tumani Tenda. Uit deze
zendingen zijn boeken
gedistribueerd over de
gehele regio tot in Senegal
(Franstalig), en dus niet
alleen voor Tumani Tenda!

In 2008 werd – in samenwerking met andere
organisaties – de kleuterschool in buurdorp
Faraba Sutu herbouwd na een flinke storm.
De leerlingen van deze school stromen door naar
de lagere school in Tumani Tenda.

De herbouw is het resultaat van
zelfwerkzaamheid van vaders en leerlingen.
Met cement en mallen worden stenen
gebakken.
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Totaal schatten we dat er honderden kinderen aan een basis zijn geholpen. Onze steun is niet
voor niets geweest: de basisschool van Tumani Tenda behoort tot de beste 15% van de inmiddels
ruim 500 scholen in Gambia (zie de eindexamens van de Basic Cycle Schools). Op de nursery
school zaten in 2002 50 leerlingen. In 2019 was de volledige Basic Cycle School uitgegroeid tot
550 leerlingen.
Verbetering inkomsten en arbeidsbesparing
Vroeger hielpen kinderen mee op het land en in het huishouden. Om te zorgen dat de kinderen
naar school konden werden de ouders geholpen met een serie projecten om het werk te verlichten
en de inkomsten te vergroten.
Zo werden gefinancierd: de graanmolen (2005), de waterputten met het bevloeiïngssysteem en de
afrastering tegen het wild voor de moestuinen/kostgronden (2006 en 2013), alsook het stromend
watersysteem voor het dorp en de school.
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Individuele Sponsoring
Met het toenemende aantal schoolverlaters werd de sponsoring van individuele leerlingen steeds
belangrijker. Over de jaren hebben we vele leerlingen kunnen helpen verder te studeren.
Hieronder een overzicht van hoe en waar een deel van onze gesponsorde studenten is terecht
gekomen. Genoemd mag ook worden dat de eerste drie in het lijstje de afgelopen 20 jaar nauw
betrokken zijn geweest bij de projektuitvoering in Tumani Tenda en betrokken blijven bij de
ontwikkeling aldaar.
NAAM
Sally Sanyang
Michael Mendy
Modou Sonko
Alagie Mendy
Edmond Mendy
Mai Jarju
Tida Dibassy
Phoday Touray
Bakary Sonko
Alieu Taal
Ebrima Jarju
Adama Sonko
Momodou Krubally
Isatou Panneh
Bai Joof
Emmanuel Mendy
Pierre Mendy
Fatou Joof
Yusupha Jammeh
Sirreh Sanyang
John Mendy
Alex Sylva
Mariam Nana Corea

Huidige functie
Accounts Manager in een bank
M&E officer voor rurale water voorziening, Department of Water Resources
Kleuterleider in de school in Tumani Tenda
Electicien, National Water & Electricity Company
Wiskunde Docent
Accounts Manager in een bank
Arts in Edward Francis Small Teaching Hospital, specialiseert als kinderarts
Project Officer MRC-Holland foundation
Eigen bedrijf met onder andere 600 legkippen
Food Safety and Quality Authority
Department of Livestock Services
Verpleegster
Blinde Magistraat
National Drug Law Enforcement Agency
Eigen bedrijf
Monteur bij Riders for Health (onderhoud wagenpark ministerie van
gezondheid)
Politie
Ministerie van Onderwijs, coordinator Technisch onderwijs
Voorman bij een constructiebedrijf die scholen bouwt
Administratief medewerker
Wiskunde Docent
Juridische afdeling bij een bank
Docent Engels

Uit de lijst valt op te maken dat velen nu functies hebben die bijdragen aan de algemene
ontwikkeling in Gambia en zo op individuele wijze onze olievlek vergroten.
Huidige sponsoring
We hebben nu nog de volgende lopende sponsorship leerlingen:
Samba Jallow
laatste jaar van zijn Bachelors opleiding
Binet Jarju
onderwijzers opleiding
Adama en Mariama Jarju -- 5e klas middelbare school
Saidou Sowe
Constructie opleiding
Adama en Mariama Sowe -- 4e klas middelbare school en 4e klas lagere school
Hans Mendy
3e klas middelbare school
Abdul Aziz Bah
3e klas lagere school
Henriette Sanneh
4e klas lagere school
Joanna Taban
5e klas middelbare school

In 2021 zijn er nog diverse sponsorbijdragen ontvangen.
Het fonds zal de ontbrekende gelden aanvullen.
Afgestudeerde meisjes, 2021
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Gezondheidszorg
In 2007 werd er door de Gambiaanse overheid een
Birth-Clinic gebouwd in Bundung, door gebrek aan
middelen kon deze niet worden afgebouwd.
Dankzij Henriette en door fondsenwerving (€29.800)
via een Kerstmarkt, een tweetal benefietconcerten
door de Soroptimistenclub in Bilthoven via
bestuurslid Elly Bunge o.a. met een uitvoering van
de Opera Orpheus en Eurydice kon dit
kapitaalintensieve project worden afgerond.

Ook in Tumani Tenda is, in samenwerking met Stichting Buganala, een kraamhuis gebouwd waar
de vrouwen een veilige omgeving hebben voor de bevalling en de kraamperiode.
CONCLUSIE
Over de jaren is er veel gebeurd in Tumani Tenda – veel meer dan de beperkte ruimte van deze
nieuwsbrief toelaat – en de meeste ontwikkelingen zijn zó, dat ze zich zelf kunnen bedruipen of
door de mensen zelf worden voortgezet. Zo zijn er comités die verantwoordelijkheid nemen voor
de school, de tuinen, het watersysteem, etc. We kunnen trots zijn op wat we hebben bereikt.

Sponsors
Door de jaren heen konden we rekenen op steun van vele individuele sponsors en verschillende
grotere sponsors waaronder Wilde Ganzen, ICCO en NCDO die ingezamelde gelden
vermeerderden. Een aantal jaren werden er auto’s van Amsterdam naar Dakar gereden door
individuen en georganiseerde groeps Challenges. De opbrengst van verkoop van deze auto’s
kwam rechtstreeks ten goede aan de Foundation. De Soroptimisten Club en de Lions Club in
Bilthoven, en de Diakonie van de Noorderkerk en later Centrum Kerk behoorden ook tot sponsors
van diverse projecten.
En in Gambia: Al deze projecten waren niet mogelijk geweest zonder de ogen, oren, netwerken en
initiatieven van Henriette, die woont in Tumani Tenda en werkt in de stad Banjul en niet te
vergeten haar man Fankas Sonko. Haar wortels liggen, behalve in Zuid-Afrika, in Bilthoven waar
ze vele sponsors heeft geworven die zij steeds op de hoogte heeft gehouden van de stand van
zaken en nieuwe projecten. Ook haar familie hier en in Gambia heeft daarin een belangrijke rol
gespeeld.
Maar zonder de trouwe toewijding en ondersteuning van Klaas Kimstra en zijn vrouw Bineke
zouden de contacten en de administratie hier zeker niet zo soepel verlopen zijn.

Overgang TTDF naar Dawda Stichting Gambia – aankondiging
Onze donaties nemen af, de donateurs worden ouder en het bestuur ook. Daarom heeft Henriette
uitgekeken naar partners die het werk zouden kunnen voortzetten met haar: wie zijn vergelijkbaar
qua ambitie en aanpak met die van TTDF in Gambia en kunnen zij een meerwaarde betekenen
voor onze doelgroep. Met de Dawda Stichting was er een klik die resulteerde in de samenwerking
rondom cooking-stoves, maar ook zijn zij actief met vele ondersteunende projecten die de
ontwikkeling van de jeugd ten goede komen. Zij bleken betrouwbaar en initiatiefrijk in projecten op
basis van samenwerking en vertrouwen in de kennis en slagkracht van de plaatselijke bevolking.
Het bestuur heeft het voornemen om eind 2021 de stichting TTDF op te heffen en het restant van
het vermogen van de Stichting TTDF over te hevelen naar de Dawda Stichting Gambia, die een
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statutaire doelstelling heeft die vergelijkbaar is met die van TTDF. Dat stemt overeen met de
voorwaarden die aan de ANBI-status zijn verbonden.
De Dawda Stichting heeft kontakten met een Nederlandse arts die in Kafuta, dicht bij Tumani
Tenda, de overheidskliniek wil verbeteren en extra services aanbieden waaronder thuisbezoek
aan ouderen. Er is interesse om op dit vlak samen te werken met Tumani Tenda.
Henriette zal voortaan met hen samenwerken en zal erop toezien dat het geld ten goede aan de
voorbestemde doelen en onder de afgesproken voorwaarden.
Er wordt op dit moment gewerkt aan de formulering van de overeenkomst ter voorbereiding van
het formele opheffingsbesluit. Zie voor meer informatie over de Dawda Stichting Gambia
https://www.dawdasg.nl/.
Ook het boekentransport vanuit Brussel via Nico Antonise – zo essentieel voor het functioneren
van veel scholen in Gambia en de regio – zal via Henriette worden voortgezet.
Sinds 2019 heeft Henriette de Yiriwaa Foundation betrokken bij de school in Tumani Tenda. Zij
sponsoren achtergestelde leerlingen die hun best doen op school. Van de school in Tumani Tenda
worden 12 leerlingen door hen gesponsord, dit wordt gecoördineerd door een zeer actieve docent
van de school die ook huisbezoeken doet. De interventie van het Tumani Tenda fonds voor
individuele sponsoring bij de school in Tumani Tenda is op deze manier naar tevredenheid
overgedragen.
Het spreekt vanzelf dat wij u verder op de hoogte zullen houden van de komende ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Gerry Swane
secretaris van het Tumani Tenda Development Fund.
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Het bestuur van het TTDF bestaat uit de volgende personen
Ir. Eize-Jan Bakker
Van Goyenlaan 2c
3723 GP Bilthoven.
Tel 030-229 35 92
ej.bakker@telfort.nl
Penningmeester

Ir. Gerry Swane
Soestdijkseweg Noord 344
3723 HJ Bilthoven.
Tel.: 030-229 39 83
gswane@hetnet.nl
secretaris

Mevr. Ir. Henriëtte Brümmer-Sonko
Honorair Consul der Nederlanden in
Gambia.
Tumani Tenda, Gambia
PO Box 880, Banjul, The Gambia.
Tel. 00 220 777 00 83
henriette.sonko@gmail.com

Mevr. Thea Dengerink-van Dalen
Xaveriuslaan 4
3972 EM Driebergen-Rijsenburg
Tel.0343-411928
thea.dengerink@kpnmail.nl

