
Verslag werkuren tijdens bezoek aan Gambia 

Tijdens onze “vakantie” naar Gambia van 20 t/m 28 december 2013 zijn door ons de volgende 

werkzaamheden verricht: 

Zaterdag 21-12-2013 

 Buba bezocht en helaas had hij stukken aan zijn auto, de accu moet vervangen worden en had een 

te kleine band er onder liggen. Met name de band heeft veel tijd gekost maar uit eindelijk is het 

gelukt. Op 26-12-2013 was de auto weer helemaal goed in orde accu vervangen en de band 

vervangen. Na ons bezoek vorig jaar is ons duidelijk geworden dat deze auto meer voor de 

compound betekend dan wij kunnen bedenken. Vorig jaar heeft Buba veel gezondheidsproblemen 

gehad en heeft dit jaar ons nogmaals duidelijk gemaakt dat deze auto zijn redding is geweest. 

Medische kosten zijn erg duur in Gambia en als je het niet kan betalen dan krijg je geen hulp. 

Momenteel leven er 12 mensen in de compound van Buba en leven momenteel allemaal van de 

opbrengsten van de auto die de stichting voor hem heeft gekocht. Zijn broer die een baan had bij de 

benzinepomp wat voor Gambianen een goede baan is, is plotseling vertrokken naar het buitenland. 

Dus ook de zorg van zijn vrouw en kind komt nu op Buba neer en dat kan hij allemaal dankzij de auto 

van de stichting. 

 

Zondag 22-12  

Op bezoek geweest bij onze kapitein, we hebben afgelopen jaar ‘reclame’ gemaakt voor hem op 

zoover en dit begint zijn vruchten af te werpen. Hij gaf aan goede business te hebben en erg blij te 

zijn met de spullen die we vorig jaar hebben kunnen schenken. Ook heeft Buba dit jaar  2x een vistrip 

met toeristen gedaan. Doordat het goed met hem gaat besloten om de visspullen die we dit jaar mee 

hebben genomen niet aan hem te doneren maar via Buba een andere visser gevonden. We hebben 

van een winkel die gestopt is m.n. haakjes en draden gedoneerd gekregen. We hebben deze nu 

geschonken  aan een visser die hier vis mee vangt voor de verkoop op de markt.  

Maandag 23-12 

Diverse plaatselijke reisorganisaties bezocht ter promotie, aantal toezeggingen verkregen van 

kleinere en grotere organisaties. (Arch tours, Tamba Lokale Gids,). Helaas is er afgelopen jaar geen 

werk uit gekomen, dus nogmaals ons rondje gedaan. Wel weer beloftes nu maar hopen dat het dit 

jaar er wel van komt.  In de middag kleinschalige bananenplantage bezocht en bijdrage gegeven om 



stekken en wat kunstmest te kopen, net zoals voorgaande jaren. Dit is een goed lopend project, 

brengt al wat winst op waar men weer nieuwe planten voor koopt en verder te investeren. 

 

Dinsdag 24-12  

Op zoek gegaan naar een stukje grond voor ons nieuwe project, groente gaan verbouwen voor 

verkoop en eigen gebruik. Hier hopen we in maart 2014 meer over te kunnen vertellen. 

 

Een nieuwe trip met Buba gemaakt naar het nationaal park, voor de volgende keer willen we een 

boek gaan maken met alle trips die we met hem hebben gemaakt. In het Nederlands en Engels zodat 

hij makkelijker trips kan verkopen. 

   

 

 



Woensdag 25-12  

Bezoekje aan de school in Serekunda het is daar ook kerstvakantie maar er was wel een leraar die 

ons te woord kon staan. Er is een paar jaar terug een speeltoestel geschonken door Nederlanders, 

we merken nu we een paar jaar in Gambia komen er veel Nederlanders goed werk doen. Super! 

Vanuit een winkelier die gestopt is met zijn winkel hebben potloden-puntenslijpers-schriften- pennen 

kunnen doneren aan deze school. De kinderen moeten zelf hiervoor zorgen, maar zijn voor hen erg 

kostbaar om aan te kopen. Prijzen zijn vergelijkbaar met Nederlandse prijzen van de goedkopere 

winkels. We hebben met deze leerkracht afgesproken, hij weet wie hier het komende half jaar het 

meeste moeite mee zal hebben en kan door deze schenken zeker 20 kinderen voorzien van schriften 

en potloden (pennen nog meer) 

 

 Donderdag 26-12 

Vorig jaar hebben we Bubba een laptop geven vanuit een van onze donateurs, helaas is het nog 

steeds niet gelukt om internet te regelen. Hem wel weer op weg geholpen, omdat voor hem veel 

gemakkelijker zou zijn om contact te krijgen met toeristen. Doordat hij veel ziek is geweest en dat 

hem veel geld heeft gekost, is dit project nog niet afgerond. Wel hebben we hem veel bij 

Nederlandse toeristen op zoover maar ook via, via kunnen helpen aan werk. Hij heeft het afgelopen 

jaar 7 trips naar George Town kunnen maken. De concurrentie blijft moordend in Gambia er zijn veel 

te veel taxi’s nu is er een nieuw systeem en krijgt iedereen een beurt maar er zijn per dag ongeveer 

40 plekken te vergeven bij de hotels waar Buba mag staan en er zijn ongeveer 300 taxichauffeurs dus 

wat hulp vanuit Nederland heeft hij echt nodig.  Lekker wezen eten bij de familie van Bubba dit doen 

ze om ons te bedanken, en wij genieten er van om bij ze te eten en te spelen met de kinderen. Dit 

jaar ballen – ballonen mee genomen voor de kinderen. Voor de compound kleding, tandenpasta en 

borstels, zeep bodylotion, lippencrème, deodorant etc. zodat ze weer een hele tijd vooruit kunnen. 



   

vrijdag 27-12  

weer naar huis, een week is erg kort. Maar we hebben weer veel blije gezichten gezien en daar is ons  

allemaal om te doen. Naast  geld giften hebben we het afgelopen , veel giften in nature gehad waar 

we veel mensen blij mee hebben kunnen maken.  

   


