1
p/a G.V.J. Swane
Soestdijkseweg Noord 344
3723 HJ Bilthoven
+31 (30) 229 39 83
info@tumanitenda.nl

NL67 INGB 0007 3861 40
KvK Utrecht 30 17 74 07
ANBI Fisc.nr 81 02 93 699
www.tumanitenda.nl

Tumani Tenda Development Fund
Tussentijds Bericht (TB) nr. 48

15 december 2021

Een Tussentijds Bericht is gericht aan donateurs en anderen die belang stellen in het werk van het TTDF
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einde van de activiteiten
Met dit tussentijds bericht wordt een periode van zeker twintig jaar afgesloten. Zoals al
eerder aangekondigd, heeft het bestuur van het TTDF het besluit genomen om de activiteiten
van de Stichting te stoppen per 1 januari 2022. Het is goed om te vermelden dat alle
toegezegde sponsorgelden voor de school, de leerlingen en de studenten voor het hele
komende jaar 2022 zijn overgemaakt, en dat daarmee is voldaan aan de resterende
verplichtingen. Het restant van het vermogen zal na alle laatste kosten worden overgemaakt
naar de Stichting Dawda Gambia, die in onze lijn de activiteiten in Tumani Tenda en
omgeving zal voortzetten (zie www.dawdasg.nl).
In TB 47 van 21 oktober 2021 heeft u kunnen lezen welke activiteiten u als sponsor mogelijk
heeft gemaakt, waarvoor onze hartelijke dank. We willen hierbij ook onze grote dank
uitspreken voor het vele werk dat Klaas en Bineke Kimstra hebben gedaan voor de Stichting
in nauw overleg met Henriette en de prachtige en succesvolle activiteiten die door oudbestuursleden zijn georganiseerd om de sponsoring te ondersteunen en die door u, met vele
vrienden, zijn bezocht.
Maar de duidelijkste dankzegging wordt uitgesproken door één van de gesponsorde studenten
zelf, Edmond Mendy:
Edmond Mendy
Tumani Tenda Village
Kombo East District
West Coast Region
To the Tumani Tenda Development Foundation
27th October, 2021.
Dear Sir,
I write to express my sincere gratitude to the above mentioned foundation for making my University Education
possible. It was a blessing to have my University Scholarship brought to my footsteps immediately after my Senior
School to study Mathematics at the University of The Gambia. I deeply appreciate the support I received.
Upon my completion in 2015, I have been teaching in both Tumani Tenda Basic Cycle School and on part time in
Jersey Technical Upper and Senior Secondary School, Sohm Village. In 2019, I was made a graduate assistant Lecturer
at the University of The Gambia Graduate School, Farafenni Campus on a nine-month contract and in 2020 January I
came back to Tumani Tenda school to continue as a teacher. This academic year I am moved to Tanji Upper and
Senior Secondary School and made Acting Vice Principal.
As it is said; 'to whom much is given much is expected'. Tumani Tenda Development Foundation have given me
enough and I am more than determined to give back to the community at the moment as a teacher and possibly
scholarships to students like myself in the future. Once again, thank you so much for your generosity and support.
Your Sincerely
Edmond Mendy
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Edmond Mendy voor zijn klas

Het recente bezoek van de Dawda Stichting aan Gambia
Het bezoek afgelopen november van Eric en Mariëtte Corstjens en René van Steen van de
Dawda Stichting aan Gambia met twee gasten Ton Lückers gepensioneerd internist en zijn
vrouw Mieke verpleegkundige leverde een uitgebreid overzicht op van de stand van zaken
van hun projecten in Somita en de beperkte mogelijkheden van de gezondheidszorg in
Gambia. In Somita zijn de projecten ondersteunend aan het onderwijs en de lokale health
clinic. Een deel van de winst van de markthal, de couscousdorser en molen, binnenkort het
internetcafé, de kippenfarm en de tijdens hun bezoek aangeschafte pindapers wordt met een
strakke centrale boekhouding doorgezet naar onderwijs voor kinderen en volwassenen, ereaders en salarissen en medicijnen voor de health clinic. Een ander deel is voor onderhoud.
Met dit inkomen en met de leningen van de microkredietbank worden de bewoners van
Somita zelfstandiger en kunnen ze op een duurzame wijze gezondheidszorg en onderwijs in
stand houden. Het helpt dat jongeren maar ook volwassenen uit het dorp worden opgeleid
om het later over te kunnen nemen. De lokale aannemer Omar heeft een deel van de
jongeren uit Somita in dienst kunnen nemen en werkt met een goed gevulde
orderportefeuille. Met meer kansen op de arbeidsmarkt in eigen land door goede scholing en
meer praktijklokalen en internet wordt geprobeerd de jongeren in Gambia te houden die
anders naar Europa trekken. De Dawda stichting stimuleert deels met schenkingen, deels met
een lening. Meer informatie is te vinden in de uitgebreide beschrijving van hun laatste
nieuwsbrief. Zie https://www.dawdasg.nl/wp-content/uploads/2021/11/Somita-40.pdf
Tot besluit
Als bestuur zien we de toekomst in Gambia, ook van Tumani Tenda, met veel vertrouwen
tegemoet, juist ook door de goede samenwerking van Henriette met de Stichting Dawda
Gambia, zowel via haar functie als honorair consul als via allerlei andere kanalen. Zoals
hierboven aangegeven, zal - nadat aan alle verplichtingen van het TTDF is voldaan - het
restant van het vermogen van het TTDF aan de Dawda stichting worden overgedragen. De
plannen voor de besteding zijn al in goed overleg met Henriette vastgesteld.
Voor onze donateurs die zich ertoe aangetrokken voelen om de Dawda stichting in de verdere
toekomst financieel te steunen - hetgeen wij van harte aanbevelen - vermelden wij het
nummer van de bankrekening van de Stichting Dawda Gambia: NL53 ABNA 0561 5252 34.
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

