
Nieuwsbrief maart 2016 

Buba onze mediator haalt onze spullen die we verzenden op en bewaard ze voor ons tot we ze weer 

uit kunnen delen. 

 

  

Vanuit allerlei hoeken waar we in december 2015 zaden hebben achter gelaten krijgen we foto’s toe 

gestuurd. Heel mooi om te zien dat de Nederlandse zaden het goed doen in Gambia. Hier gaan we 

dus zeker mee door. 

   

Amanita een alleen gaande moeder die graag een salon wil gaan starten. We willen haar heel graag 

helpen. We hebben veel spullen voor haar in Nederland verzameld, hier kan ze een mooie start mee 

gaan maken. Voor de ruimte had ze zelf al wat gespaard, maar ze komt nog te kort. We gaan kijken 

wat voor haar kunnen doen. Ze zal zelf een plan gaan schrijven wat ze nodig heeft en hoe ze 

uiteindelijk denkt het terug te kunnen gaan betalen. Als we het plan goed keuren, gaan we haar een 

micro krediet geven. 



 

Mooi om te zien, de naaimachine die we in december hebben gebracht naar een naaiatelier wordt 

flink gebruikt! Ze hebben er zelf een tafel bij gemaakt. Als nu de stroom uitvalt, kunnen ze toch 

werken 

 

Ook de spullen van de elektricien zijn goed terecht gekomen. 

 



Spullen uitdelen in Latriya daar is een medische post gebouwd, waar eerste medische hulp wordt 

geboden en waar de vrouwen op een hygiënische manier kunnen bevallen. Deze medische post 

bestaat uit 24 bedden, zodat in de drukke periode (malariatijd) mannen en vrouwen apart verpleegd 

kunnen worden. Een mooi project die onze steun hard kan gebruiken. We zijn hier naar toe gegaan 

met overgebleven spullen uit kraampakketten en heel veel verbandmiddelen. We willen heel graag 

deze kliniek blijven helpen. Dus heb je (over de datum) verband middelen, kraampakket spullen en 

zelfhulp medicijnen lever ze dan bij ons in. Wij zorgen ervoor dat ze op goede plekken terecht 

komen. 

 

School in Latriya, goed gesprek gehad met de directeur. We gaan ervoor zorgen dat er lesboeken 

komen voor de kinderen van deze school. Uiteindelijk zijn kinderen de ondernemers van de 

toekomst. Ondertussen in Nederland van Read To Grow al gehoord dat de aanvraag voor het 

lesmateriaal is goed gekeurd. Als we het mogen halen, zullen we natuurlijk de foto's weer hier 

plaatsen. 



 

 

Ook zijn we weer bij Marie op bezoek geweest, om heel veel verbandmiddelen en overgebleven 

kraampakketten af te geven. 

 

 

 

 



Weer veel vakmannen kunnen voorzien van werkschoenen. 

 

Deze mannen zijn bezig om een Cultural Life Center te bouwen in Tanji. Door de hoge werkloosheid 

in Tanji zijn de leefomstandigheden voor velen bijzonder zwaar en uitzichtloos terwijl er veel lokale 

jongeren zijn met talent voor traditionele kunstzinnige disciplines.  

Via het Cultural Life Center wil FFYP via educatieve workshops talentvolle jongeren de kans bieden 

hun passie uit te oefenen waarbij er niet alleen inkomsten gegenereerd kunnen worden maar men 

ook bewust wordt van de betekenis van de unieke West-Afrikaanse cultuur en het behoud ervan en 

er een uitwisseling kan plaatsvinden tussen de eigen West-Afrikaanse cultuur en die van andere 

(Westerse) culturen. Het project omvat voorzieningen zoals een restaurant met podium en twee 

workshopruimtes je kunt denken aan; djembé muziek, Afrikaanse dans, batik, houtbewerking, 

zandschilderen, Afrikaans koken of kennis hebben van de geneeskrachtige werking van theesoorten, 

planten en bomen zullen betrokken worden bij het project. De jongeren zullen zowel voor 

buitenlandse toeristen en vrijwilligers, als voor lokale school dropouts, schoolkinderen en andere 

geïnteresseerden workshops en leeractiviteiten aanbieden die samenhangen met de Gambiaanse 

cultuur. Op deze manier kunnen ze hun talenten op een zinvolle manier benutten. Door het 

samenbrengen van verschillende expertises wil FFYP deze jongeren een mogelijkheid bieden om via 

het project hun kennis en/of vaardigheden uit te dragen en daarmee een inkomen te verdienen. Ook 

zal er via het project regelmatig voorlichting gegeven worden over gezonde voeding, hygiëne en 

gezondheid aan lokale vrouwengroepen. 

Wij zijn heel benieuwd naar dit project als dit klaar is, we zullen het blijven volgen en kijken of we ze 

ergens bij kunnen ondersteunen. 

Natuurlijk hebben we ook de zorgboerderij in Tanji van Future For Young People bezocht. Mensen 

met een lichamelijke of verstandelijke beperking worden in Gambia meestal niet als volwaardig mens 

gezien. Ze hebben geen kans op een partner of op werk. Soms brengen ze de hele dag door zittend 

op een stoel, liggend in bed of ze worden zelfs opgesloten. FFYP is in het dorp Tanji gestart met de 

bouw van een zorgboerderij voor deze doelgroep, zodat onder begeleiding een dagbesteding kan 

worden aangeboden. FFYP hoopt hiermee te bereiken dat deze mensen ondanks hun beperkingen 

het gevoel zullen hebben functioneel te kunnen zijn. Het plan is om van start te gaan met vier jong 



gehandicapten uit het dorp. In een later stadium zullen er meer gehandicapten bij betrokken 

worden. Er worden bij aanvang 25 geiten en 25 schapen aangekocht. Hiermee zal deels gefokt 

worden en een ander deel worden verkocht tijdens Tabaski of ceremonies aan de lokale bevolking of 

op de markt. Mooie donatie mee kunnen nemen voor het winkeltje.

    

Voor het internet café hadden we een printer bij, helaas bij het uitproberen bleek dat deze het niet 

meer doet. Dus als we een printer weer aangeboden krijgen zullen we zorgen dat deze op de juiste 

plek komt. 

 

Het vrouwen project waar we een paar jaar geleden waterputten voor hebben laten maken bezocht. 

De nodige zaden af kunnen geven. Dit project loopt goed. 

 

 



De groenten bij Buba groeien goed, natuurlijk hebben we ook weer de nodige kleding, schoolspullen 

etc. voor ze mee kunnen nemen. 

                            

Ook zijn we bij Fatou geweest, de bakkerij is momenteel gesloten ze zal eerst wat aan de vloer 

moeten gaan doen. Dit is natuurlijk wel vervelend omdat het zo’n succes was. Maar het komt vast 

wel weer goed. Verder is  er hard gewerkt bij Fatou sinds we weer terug zijn. Ze heeft nu een afdak 

voor de zwangere vrouwen dat ze nu uit de zon kunnen wachten. En er is een buiten keuken 

geplaatst.  

 W 



Nieuwsbrief juni 2016 

We beginnen met iets moois de wereldwinkel die altijd één keer per jaar op de Beekgraafschool een 

winkel maakt. Heeft onze stichting gekozen als goed doel 10% van de opbrengst komt onze stichting toe.  

 

We hebben op de school een presentatie gehouden over wat de stichting allemaal doet en men heeft 

het mooie bedrag van €125 opgehaald voor de stichting. 

De tijd dat we in Gambia zijn geweest zijn we naar Bakoteh geweest, waar afgelopen februari het 

naaiatelier is geopend. Doordat de stroom in Gambia niet altijd zeker is, hebben wij een 

handnaaimachine aan dit mooie project gedoneerd. Als er dan geen stroom is, kan er wel gewerkt 

worden. Dit wordt momenteel dan ook volop gedaan. Dit naaiatelier is in een compound waar 11 

mensen wonen waaronder een gehandicapte jongen. Door dit naaiatelier zullen er op den duur 5 

gezinnen een inkomen hebben, wat natuurlijk geweldig is. We hebben allerlei mooie lappenstof mee 

mogen nemen voor het atelier. Hier zullen petten van gemaakt gaan worden.

 



                                              

Dit zijn de al petten die gemaakt zijn van de stof die we gebracht hebben, super mooi om te zien.  

Weer wat mooie plaatjes van hoe de groentezaden het doen in Gambia. 

                                                

 

                                                 

 

Aan de salon is hard gewerkt, helaas niet klaar hopelijk de volgende keer wel. We hebben Amanita een 

microkrediet gegeven om de salon af te maken en goed te kunnen starten. Ook hebben we veel spullen 

vanuit Nederland aan haar kunnen geven. Heel veel make-up, nagellak, tips, parfum etc. 



      

We hebben een bezoek gebracht aan de oogkliniek in Brufut. Deze is in maart 2016 geopend met hulp 

van een andere stichting. We zijn daar heel veel leesbrillen en zonnebrillen wezen brengen.  

 

                                                  

 

 



Op bezoek bij de school in Latria, de boeken voor deze school zijn opgehaald bij Read to Grow en zijn al 

onderweg naar Gambia. We gaan ervan uit dat ze er begin van het nieuwe schooljaar zullen zijn. 

  

 

Latrya Healtcenter hier hebben we weer de nodige verbandmiddelen af mogen geven en ook een 

weegschaal. We zijn geweest op de dag dat alle vrouwen van de omgeving op bezoek kwamen bij het 

Healtcenter om hun baby te laten wegen. Echt bijzonder om mee te maken. 

                                                                     

 

 

                                                                



Nieuwsbrief september 2016 

 

Het is fijn om te merken dat steeds meer mensen onze stichting ondersteunen, we krijgen steeds 

meer spullen om te versturen naar onze projecten. Dit is goed nieuws. 

Bezoek aan Latrya Healtcenter, we hebben weer heel veel overgebleven spullen uit kraampakketten 

kunnen afgeven. 

             

 

 

Ook Marie met haar kliniek op haar eigen compound hebben we een bezoek gebracht en de nodige 

overgebleven spullen uit kraampakketten af gegeven. 

 

       



       

 

Bezoek gebracht aan Triple C, ze willen gaan uitbreiden met een naaiatelier. Ze willen hier jonge 

meisjes gaan opleiden zodat ze een betere toekomst gaan krijgen. We willen hun hier graag bij gaan 

helpen.  

        

 

Een geweldige persoon mogen ontmoeten de heer Mouhdina PA Jatta een gepensioneerde arts uit 

Senegal die al weer vele jaren in Gambia woont. In zijn compound helpt hij mensen, die of nergens 

meer hulp kunnen krijgen omdat de wonden te erg zijn. Of de hulp die ze nodig hebben niet kunnen 

betalen. Alles wordt er gratis gedaan en ze zijn dus erg afhankelijk van wat ze krijgen. Soms als 

mensen het kunnen missen krijgen ze iets in de vorm van geld of ruilwaren. Vol bewondering hebben 

we een kijkje mogen nemen op zijn compound waar op een zondagmorgen tientallen patiënten in de 

rij stonden. Dat dit nog bestaat, hier waren zelfs wij niet op voorbereidt. Dit is dan ook één van onze 

nieuwe projecten die wij de komende jaren willen gaan steunen. 



          

                             

           

De diepvries is aangekomen in Gambia, en wordt volop gebruikt. Mooi om te zien dat iemand door 

het doneren van een diepvries een eigen bedrijfje op kan zetten. 

          

 

 



Uitdelen van poppen die we gedoneerd hadden gekregen blijft natuurlijk ook altijd leuk. 

 

De salon van Amanita is helaas nog niet af, we gaan kijken of we via crowdfunding of op een andere 

manier haar kunnen gaan helpen. Doordat ze al een microkrediet heeft willen we dit niet verhogen 

omdat ze het anders nooit terug zal kunnen gaan betalen. Hopen dat dit gaat werken, het zou sonde 

zijn als het niet af komt. 

      

        

 

 

 

 

 



In verband met het regenseizoen wordt er nu rijst gezaaid, hopen op een groot succes. 

              

Op bezoek geweest bij de zorgboederij van Future for young people, we hebben hier onder andere 

crocs afgegeven zodat ze hygienischer kunnen werken. 

          

       

Ook hebben we een bezoek gebracht aan Fatou, de overkapping is gerealiseerd en ontzettend mooi 

geworden. Ook de vloer in de bakkerij is aangepakt dus er kan weer brood gebakken worden. Nu zijn 

ze bezig met de keuken, zodat er in de toekomst hygienischer gekookt kan worden.  



 

Op een van de laatste dagen hebben we nog spullen op kunnen halen bij Matar in Gambia, was leuk 

om hem weer te zien.  

 

 

Doordat we nu weer nieuwe spullen hadden konden we nog een bezoek brengen aan Mouhdina PA 

Jatta. We zijn er van overtuigd dat de spullen hier echt goed terecht komen.  



             

We hebben een lijst gekregen van bruikbare spullen één daarvan was een bloeddruk meter 

toevallig/gelukkig zat deze er één bij en die zijn we deze op onze laatste dag nog gaan brengen. Deze 

was eigenlijk voor een kliniek in het binnenland, maar door tijd gebrek zijn we hier nu niet aan toe 

gekomen. De volgende keer hopen we dit te kunnen gaan doen, en hopen dan ook weer een nieuwe 

bloeddruk meter te hebben gekregen.  

              


