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Voedselpakketten.
De veelal arme bevolking van Gambia heeft tijdens de maand januari een enorme economische
schade opgelopen. Praktisch alles was gesloten zoals overheidsgebouwen, scholen, winkels etc.
en er waren  tienduizenden vluchtelingen die het land verlieten. De mensen die achterbleven, 
bleven binnen. Gezien deze situatie kwam het bestuur van FFYP op het idee om een 
inzamelingsactie te houden voor voedselpakketten. In totaal hebben we € 3.275,- aan donaties
ontvangen, waaronder € 2.500,- van een anonieme sponsor. Een fantastisch bedrag natuurlijk 
waar we veel voor hebben kunnen doen.

 In Tanji hebben we in totaal 93 gezinnen kunnen voorzien van voedselpakketten en
zakken rijst.

 In Jakaba in het binnenland van Gambia hebben we 900 kg. suiker uitgedeeld aan de
inwoners. Dit dorp ligt te midden van de rijstvelden. Van de rijst wordt vaak pap 
gemaakt wat aangemaakt wordt met suiker. Suiker is voor de dorpelingen erg duur.

 In het kleine dorp Bulbuck in het binnenland van Gambia, bestaande uit 8 
compounds, hebben we 8 zakken x 50 kg. rijst uitgedeeld. Er komen in dit dorp 
enorme vitaminen tekorten voor vanwege te eenzijdige voeding en rijst is voor de 

inwoners onbetaalbaar.
 In het dorp Koho Sosse in Senegal, 

net over de grens met Gambia 
hebben we 12 zakken x 50 kg. rijst
uitgedeeld. De inwoners zijn erg arm 
en kunnen alleen in het regenseizoen 
oogsten (couscous, pinda´s). De rest 
van het jaar leven de dorpelingen van
de voorraden. De mensen in het dorp 
hebben normaal geen rijst om te 
eten. Het is voor hen onbetaalbaar. 

Rijst voor de inwoners van Jakaba/Fula Kunda.
In augustus kregen we het bericht dat na een hevige tropische regenbui de rijstvelden rondom
Kuntaur, Jakaba en Fula Kunda onder water stonden. Daardoor was de gehele rijstoogst, 
waarvan de inwoners uit deze dorpen afhankelijk zijn, verloren gegaan. De inwoners van 
Kuntaur kregen hulp van diverse instanties, maar de dorpen Jakaba en Fula Kunda bleven 
verstoken van hulp. FFYP heeft toen een oproep gedaan op Facebook voor donaties. Kort 
daarna ontvingen we tot onze verrassing van een anonieme sponsor een bedrag van € 2.500,-.
Alhagie Saho heeft dit bedrag meegenomen toen hij naar Gambia terugkeerde en is een week 
later naar deze dorpen gereisd om alle families van een zak rijst van 50 kg te voorzien. De 
dankbaarheid van de inwoners was uiteraard groot.

Nursery/PrimarySchool Jakaba
In december jl. heeft Petra van den Heuvel (voorzitter) een bezoek gebracht aan de school.
Tot onze verrassing was er een nieuw toiletgebouw bijgebouwd. Het sponsorgeld dat FFYP tot 
dan toe ontvangen had ad € 700,-  is afgegeven aan het hoofd van het schoolcomité. Deze 
man bedankt de sponsoren in Nederland hartelijk voor de jarenlange en welkome 
ondersteuning. Dankzij hen kunnen elk jaar ruim 300 kinderen in Jakaba, ver in het 
binnenland gelegen, onderwijs krijgen. Het sponsorbedrag dat nog binnenkomt de komende 
weken zal aan het eind van januari meegenomen worden. In de tussentijd hebben zich een 
aantal nieuwe sponsoren aangemeld waaronder een breiclub in Sterksel waarmee we uiteraard
erg blij zijn.

Zorgboerderij.
Ruim een jaar geleden is de zorgboerderij voor gehandicapten officieel geopend. Het fokken 
van geiten en schapen voldoet niet aan de verwachtingen. Daarom hebben we besloten om op 
een deel van de compound een groentetuin te beginnen. De groente zal worden verkocht op de



markt. Het risico dat dit mislukt is vele malen kleiner als het fokken van dieren. Er blijven een 
paar geiten en schapen op de zorgboerderij waarvoor gezorgd kan worden. De 
watervoorziening op de boerderij via Nawec (elektriciteits- en waterleidingmaatschappij) heeft 
vanaf het begin problemen opgeleverd. De eerste maanden waren de rekeningen te hoog en 
hebben we gezocht naar een mogelijke lekkage. Het laatste half jaar is er soms dagenlang 
geen water. Een boerderij zonder goede water voorziening kan natuurlijk niet en daarom 
hebben we besloten om een eigen waterput te slaan met een voorraadtank van 2000 liter. 
Deze is praktisch klaar. Ook is er gestart met het bouwen van een broodoven. De opbrengst 
van de verkoop van brood en groenten zal helpen om in eigen kosten te voorzien.

Cultureel Skill Centrum.
Dit voorjaar is het hoofdgebouw van het
Cultureel Skill Center gereed gekomen.
Dit hebben we vooral te danken aan
Franco Saho die in de 3 maanden dat hij
in Gambia is geweest hard heeft gewerkt.
Er zijn al allerlei activiteiten ondernomen
en dat zullen er in de toekomst alleen
maar meer worden. Elke dag traint er een
groep van 7 muzikanten en 21 dansers.
De dansers zijn meisjes 
in de leeftijd van 8 tot 18 jaar uit Tanji. Zij
volgen ook Engelse lessen via het
centrum. Verder worden er elke zaterdag avond disco avonden georganiseerd voor de jeugd 
van Tanji. Ook hebben er al vele Nederlandse vrijwilligers en stagiaires allerlei culturele 
workshops gevolgd zoals djembé workshops, Afrikaanse dans, kookworkshops en batikken. 

Activiteiten
 Gedurende afgelopen winter/voorjaar heeft FFYP vele vrijwilligers en stagiaires begeleid

en ontvangen in Gambia die zichzelf ieder met hun eigen doel en talenten hebben 
ingezet voor de lokale bevolking op diverse projecten.

 Op basisschool Merlebos heeft FFYP een presentatie en een djembé workshop gegeven 
aan kinderen van groep 8 met als doel mondiale bewustwording. Dit thema werd op 30 
mei succesvol afgesloten met een Gambiaanse maaltijd voor zo´n 80 kinderen, ouders 
en leerkrachten.

  Op 27 mei heeft FFYP weer 35 dozen met (kinder)kleding afgeleverd bij stichting 
Gambia for You in Gilze. Deze kleding wordt verzonden naar Gambia en verkocht in de 
winkel bij de zorgboerderij. Van de inkomsten kan een deel van de lopende kosten 
worden betaald.

  18 Juni j.l. was het bestuur van FFYP door vrienden van de stichting uitgenodigd om   
          een oecumenische kerkdienst bij te wonen op landgoed Mariënwaerdt in Beesd. De 
          opbrengst van de collecte komt ten goede aan het Cultureel Centrum.

 Op de eerste zondag van juli heeft FFYP met een marktkraam deelgenomen aan de 
Kennedymarsmarkt Someren.

 In het eerste weekend van september is de jaarlijkse Boekenbeurs gehouden in 
Someren.

 Op dezelfde dag heeft FFYP met een marktkraam gestaan op de Braderie in Asten.
 Het laatste weekend van september heeft FFYP deelgenomen aan het Regenboogfestival

in Geldrop.
 In december heeft FFYP deelgenomen aan een Kerstmarkt bij Providentia in Sterksel.
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