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Ook in Gambia is de school vakantie gestart. Vrijdag 17 juli werden de diploma’s uitgereikt,
13 jongens en meisjes zijn afgestudeerd en gaan nu aan de primary school in het naburige
dorpje Bani starten. Juffrouw Fatou heeft dan ook met trots de diploma’s overhandigd.

De werken aan de keuken zijn
ondertussen gevorderd, het dak , de
ramen en deuren werden geplaatst.
Nu kan er begonnen worden aan de
vloer en wandtegels, een inox werk
en spoeltafel,kasten en gasbekken
zijn alvast onderweg .

We hebben een boot aangekocht, ons
dorpje ligt vlak bij een rivier waar veel vis
op zit , zodoende dat de bewoners nu met
visnetten de visvangst gaan bevorderen.
Bedoeling hiervan is hierin een kleine
micro economie te creeëren , net zoals bij
ons naaiatelier. De inwoners kunnen
kleding maken en per kledingstuk geven ze
25 dalasis( een halve euro) aan het
dorpscomité, momenteel is zit er al 2750
dalasis in de gemeentekas (55€), hier zijn
wij alvast trots op! Vandaar de bedoeling
met de boot , wie gaat vissen moet wat
afgeven en dit komt dan in de
gemeentekas, zo werken wij aan de
verzelfstandiging van ons dorp.
Aan de vrouwentuin zijn de werken goed gevorderd , de 34 meter diepe waterput is
voorzien van een waterpom en de zonnepanelen zijn geplaatst. Het geheel is volledig
omheind om vandalisme tegen te gaan.
Binnenkort worden een 10tal aftakpunten geplaatst en moeten de vrouwen hun water niet
meer uit de waterputten opheisen. Bij ons volgende bezoek zullen we een proefopstelling
doen van druppelline’s,
dit is een automatische
bevloeiing (net zoals bij
de fruitbomen bij ons
word gedoen), zo hebben
de mensen meer tijd om
de groenten te
bewerken, en omwille
van het zuivere water
een betere oogst.

Ondertussen hebben we zelf niet stilgezeten, opnieuw hebben we ons subsidiedossier
ingediend bij de stad Hasselt. In onze aanvraag zitten de afwerking en meubels voor de
keuken een omheining voor de vrouwentuin, en willen we blijvend werken aan de
verzelfstandiging.
Ook hebben we weer materialen naar de zeecontainerdienst gebracht, met onder andere
voor elk gezin is er terug een volle kledingtas , inrichting keuken en wandtegels, een lange
wasbak voor aan de school zodat de kinderen oa bij aanvang van school hun tanden kunnen
poetsen.
Ook nog een dikke dankuwel aan alle vrijwilligers die ons in de Ethias arena bij manifestaties
zijn komen helpen. We hebben hier weer een aardige cent voor ons project mee verdiend.

