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Gambia is een klein West – Afrikaans land, met de hoofdstad Banjul, dat is omsloten door
Senegal en de Atlantische Oceaan. Het land bestaat uit een smalle strook langs de Gambiarivier. Het heeft een oppervlakte van 11.295 km2 (één vierde van Nederland) en heeft 1,7
miljoen inwoners, waarvan 90% islamitisch. Gambia heeft geen mineralen of ander natuurlijke
rijkdommen. 75% van de bevolking leeft
daarom van landbouw en veeteelt.
Hiernaast is er wat kleine industrie hoofdzakelijk het verwerken van pinda's, vis
en huiden.
In Gambia regent het 3 maanden per jaar.
De rest van het jaar is het droog en kan er
zonder extra watervoorziening niets
verbouwd worden.
Wat is ons doel?
Het duurzaam verbeteren van de
leefomstandigheden in en rondom de dorpen van Sare Wallom, door het realiseren van een
tuinproject.
Hoe is het ontstaan?
In juni 2008 zijn Henk Vollenbroek en Gerard Wolbrink naar Gambia vertrokken om een 4wheeldrive tocht en een sponsorvliegreis voor te bereiden. Onze gids in Gambia was Yerro
Baldeh, een goede bekende van de Stichting handen in een voor Gambia.
Yerro heeft ons meegenomen naar zijn geboortedorp 250 km landinwaarts en ons gevraagd
hem mee te helpen met de ontwikkeling van een tuinproject in zijn dorp Sare Wallom. Ter
plekke hebben we een toezegging gedaan voor 1 ha groentetuin.
Yerro woont zelf in een dorp aan de kust met zijn vrouw Kaddi en hun jongste kind Therese.
( Het oudste kind heeft problemen met haar heupjes en woont in Sare Wallom )
Yerro is vanaf juni tot november in loondienst gegaan in het tuinproject van Frans en Tiny
Geelen te Sanyang ( Stichting OOG ) Tussendoor is hij regelmatig naar Sare Wallom gereisd
om de vergunning te regelen voor het land. Inmiddels heeft hij vergunning voor 12 ha.
Uiteindelijk heeft de autotocht en de sponsorvliegreis in november 2008 plaats gevonden. De
opbrengst van € 7.000, - is geschonken aan de Stichting Handen in een voor Gambia.
In januari 2009 hebben wij deze stichting (FMSW) opgericht om het tuinproject van Yerro te
kunnen realiseren. De benodigde betonpalen (280 stuks) zijn door de dorpsbewoners onder
leiding van Yerro gemaakt en geplaatst rondom de 12 ha. Het afrasteringgaas is in Nederland
gekocht en gaat met een container naar Gambia die eind mei 2009 zal vertrekken. Voor de
kosten van de benodigde materialen en het vervoer hebben wij inmiddels sponsors gevonden.
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Wat is ons probleem?
De watervoorziening van de nieuwe tuin. Aangezien het maar 3 maanden per jaar regent is een
goed irrigatiesysteem een erg belangrijk onderdeel van het Tuinproject.
We willen starten met de watervoorziening voor 3 ha land. Hiervoor zijn 2 waterputten nodig van
ongeveer 40 meter diep. Doordat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in ons
vaandel staat, willen we werken met een solar-pompinstallatie met elk een capaciteit van
50.000 liter water per dag. Deze installatie werkt volledig op zonne-energie.
We hebben een Nederlands bedrijf (Flevotrading Ltd.) gevestigd in Gambia gevonden die deze
systemen kan leveren. We hebben een offerte ontvangen voor totaal € 29.800,-- ( zie bijlage )
Sponsors
Nu zijn we opzoek naar sponsoren voor dit project en hebben een aantal plannen om het
bovenstaande bedrag bij elkaar te krijgen.
1.
2.
3.

Organisatie van een sponsorvliegreis in november 2009 ( opbrengst € 5.000,-- )
Met o.a. bezoek aan het tuinproject in Sare Wallom
Organisatie en een 4wheeldrive tocht in november 2009 ( opbrengst € 5.000,-- )
Met o.a. bezoek aan het tuinproject in Sare Wallom
Benadering van sponsors d.m.v. deze nieuwsbrief en toekomstige folder.
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