Nieuwsbrief september 2020
In april waren we blij te kunnen melden dat het in
Gambia met het coranovirus nog goed mee viel.
Vandaag moeten we helaas melden dat virus er ook in
opmars is. Wij hebben, in juli, alvast opdracht gegeven
aan onze plaatselijke kleermaker om voor elk
compound (= leefgemeenschap/familie) een 4 tal
mondmaskers te maken. Onze Alkalo (burgemeester)
hebben we erop gewezen dat hij zijn inwoners moet
verplichten het te dragen bij het verlaten van het dorp.
Het coronavirus zorgt ook voor problemen rond hun
voeding. Ook zij kunnen/mogen niet meer reizen, geen
‘handel’ meer drijven, niet meer naar een marktje gaan
om extra voedingsproducten te kopen. Gelukkig loopt
het regenseizoen bijna op zijn einde en kan er kortelings
gestart worden met de aanplantingen in de groentetuinen.
Na een oproep van de Gambiaanse overheid en de
berichten over de situatie in Jammeh Kunda, hebben wij
besloten om hun hierin te steunen.
We hebben ons gebaseerd op voedsel voor één maand
voor de 360 bewoners, nl. 1100kg rijst, 1100kg suiker en
360 l huishoud olie. Dit alles werd aangekocht voor de
prijs van 1250€. Dit betekent dat wij 360 bewoners één
maand van voedsel voorzien, voor de prijs van 3,5€ per
persoon per maand.
Hiermee kunnen we hier het voedselprobleem een
tijdlang overbruggen. Indien nodig zullen wij deze
aankoop, ondanks het gebrek aan eigen extra inkomen,
herhalen!

Onze school is, zoals alle andere scholen, gesloten door het virus. Onze personeelsleden
betalen wij nog steeds hun maandelijkse lonen. We hebben hen er wel op gewezen dat wij
hopen dat ze het schoolgebouw, het gehele schoolterrein en de keuken goed onderhouden
en wekelijks poetsen.
De ruwbouwwerken aan de kiosk (het multifunctioneel gebouw in het centrum van het
dorp) zijn ondertussen voltooid. De metalen dakspanten worden eerstdaags geplaatst zodat
ook het dak er binnenkort op kan. Het is dan de bedoeling dat hierop de installatie van de
zonnepanelen komt.
Jammer genoeg hebben wij deze laatste stap, omwille van de crisis, even ‘on hold’ gezet.

Een project wat nu ook lopend is, is het brengen
van nieuwe waterbuizen tot in elke compound.
Dit betekend dat er in elke compound een
kraantje komt mét waterteller.
In héél ons dorpje zijn er momenteel 4
waterpunten, je kunt je dus wel inbeelden hoe
gelukkig onze inwoners zijn met deze geplande
werken. Bedoeling gaat dan ook zijn dat er gaat
betaald moeten worden voor het gebruik. Het
zal uiteraard over een erg klein bedrag gaan,
maar deze centen blijven wel van de inwoners.
Zo kunnen en zullen zij zelf instaan voor de
onderhouds- en herstelkosten van de
watervoorziening. Hierdoor kunnen zij weer
meer zelfstandig werken.
Deze verzelfstandiging van het dorp is één van
onze prioriteiten!
Momenteel zijn de dorpsbewoners hard aan het
werk om sleuven te graven voor de nieuwe
leidingen.

Wij hebben helaas ook bijna geen activiteiten kunnen organiseren die ons de nodige
extraatjes bezorgen voor deze en andere werken of ondersteuning, vandaar dat we op onze
hoede moeten zijn met onze uitgaven.
Het goede nieuws komt er van BEX Dames en Heren kleding. Zij steunen ons nogmaals met
gigantisch veel nieuwe kleding, waardoor we weer een outlet verkoop (corona proof)
kunnen organiseren!
Noteer hiervoor zeker al zaterdag 3 oktober van 10 tot 17u in zaal Steborg – Broekstraat te
Stevoort.

