
 

Nieuwsbrief Stichting BUGANALA -  februari 2013 
 

Een nieuwsbrief met verhalen en foto’s van het SportCity-team 2013 
 

 
Vrijdag 1 februari  
Dag 1 
Vanochtend was het zo ver! Toen vertrok om 07:10 uur Nederlandse tijd een vliegtuig met 10 
medewerkers vanuit de gehele SportCity-keten naar Gambia. Hier gaan zij stichting Buganala 
ondersteunen, door sport en sportmaterialen te brengen bij de jeugd, maar ook om hen kennis 
te laten maken met een gezonde leefwijze.  

 

 
Op naar morgen, het Gambia-team 2013 
heeft er zin!!! 
 
V.l.n.r.: 
Jeroen, Femke, Sandra, Celeste, Dave, 
Danike, Ellen, Rachelle, Stan en Fenne 

 
Zaterdag 2 februari 
Dag 2 
Met de bus naar Gambia College om alle materialen en sportspullen die onze leden en 
collega's verzameld hebben te verdelen. Het was fijn om de grote hoeveelheid dozen te zien 
en te weten dat alles een goede plek gekregen heeft.  

   
We nemen een kijkje bij de sportvelden (lees: een kale zandvlakte waar de zon met 38 graden 
schijnt). Hier geven we maandag instructies. 
We gaan de bus weer in, ramen open voor de frisse lucht (airco is niet nodig) en op naar 
Berending, een dorp wat verder in het binnenland. Ook hier worden we hartelijk ontvangen en 
bij aankomst direct bedolven door kinderen. Jeroen had meteen vijf kinderen aan zijn vingers 
die pas twee uur later loslieten. Dorpsbewoonster Marri heeft ons de huizen laten zien en 
gebruiken als het hakken en pellen van palmoliezaden. Het is duidelijk dat de levensstandaard 
erg laag is. Toch is het dorp zelfvoorzienend, want vanuit een ander project is hier een 
waterput geslagen met zonnecellen.  Het resultaat is dat Berending een eigen groentetuin 
heeft waar de vrouwen uien, cassave, pepers en radijs verbouwen voor eigen gebruik en voor 
verkoop op de markt. 



Via het strandplaatsje Sanyang gaan we naar de visafslag in Tanji.  

   
Heel veel drukte, mensen, vliegen, vis, rommel en boten. We hebben een kijkje genomen in de 
rokerij waar de vis een dag na de vangst gerookt wordt. Vijf keer roken betekent dat de vis 
klaar is voor consumptie en zes maanden bewaard kan worden.  
 
Zondag 3 februari 
Dag 3 
We zijn en blijven natuurlijk sporters. Femke kwam met het gouden idee om 7 uur in de 
ochtend te gaan hardlopen. Dave en ik (Stan) lieten ons graag overhalen en een ontbijt moet je 
ten slotte verdienen. 
Helaas kwam onze chauffeur Alieu Bah niet opdagen, waardoor we ineens geen vervoer 
hadden. Lokale taxi's geregeld met de magische chauffeurs van de dag: Blacka (niets aan 
gelogen), MS (houdt waarschijnlijk van muziek maar zijn radio deed het niet) en natuurlijk 
Garnett (vernoemd naar Kevin). 
Tijdens onze rit naar de Lamin Lodge passeren we het SOS-kinderdorp. Hier worden 
achtergestelde en misbruikte kinderen opgevangen. Zij wonen daar met hun pleegouders in 
een soort compound. Shocking was dat daar recht tegenover een open vuilnisbelt ligt zo groot 
als drie voetbalvelden waar een aantal mensen vuren aan het branden waren. Hoe slecht is dit 
voor de hygiëne? Op mijn vraag of er dan wel sprake is van het ophalen van vuil krijg ik het 
antwoord dat het op de laatste zaterdag van de maand Cleaning of The Nation is. Dan moet 
iedereen van 09.00 tot 13.00 uur van straat blijven en het eigen erf opruimen. 
Bij Lamin Lodge maken we een boottocht . Het water is ondiep, troebel  en vooral zout. Dit 
zorgt ervoor dat hier mangroves kunnen groeien. Hierdoor zie je ook dat de bewoners daarop 
aangepast zijn: reigers, aalscholvers, krabben en kikkervissen. Bij de vertrekplaats staat een 
grote Baobab-boom waar een SportCity-schildering op gemaakt wordt. 
We gaan weer op pad. Eerst wat eten op een nabij strand en dan naar de grote markt in 
Banjul. De sectie craft trok onze interesse door het houtsnijwerk, de batik met een hoop 
rommel en drukte.  
Ons laatste en misschien wel leukste onderdeel van de dag is een voetbalwedstrijd met de 
lokale jongens in Fajara. De jongens barsten van het talent, maar gelukkig voor ons vinden ze 
samenspelen soms wat lastig. Daardoor wordt het een erg leuke wedstrijd. Wat opvalt is dat 
onze dames handig zijn met de bal en vooral de spits en verdediging goed ondersteunen. En 
hier laten wij dan meteen onze meegebrachte voetballen achter. 
 
Maandag 4 februari  
Dag 4 
Eindelijk waar we voor kwamen, 50 PABO studenten van Gambia College kennis laten maken 
met verschillende sporten. En deze eerste echte dag op het Gambia College was een groot 
succes! Onze hulp werd erg gewaardeerd en iedereen deed fanatiek mee. Mister Cole, “the 
head of gym” is een fantastische man van midden 60 met een wat krommende rug. Hij 
vertelde de studenten wel drie keer dat ze vooral respect moeten hebben voor mensen die 
hen komen helpen. En het hierop volgende applaus bezorgde ons kippenvel! Morgen gaan we 
dit in de praktijk brengen en geven zij samen met ons sportles aan in totaal 4500 basisschool 
kinderen. 



 
Sandra: Besef dat we over de helft zijn. Kon ik de tijd maar even terugzetten zodat deze week 
minder snel voorbij gaat. Vandaag naar Gambia College om studenten wegwijs te maken in alle 
sporten. Een hoop enthousiasme en leergierigheid gezien. Zes rondes bootcamp games 
gegeven met mijn buddy Celeste Dijkstra. Tussen de studenten zitten lunchen, hele leuke 
ervaring. Echt bizar hoe 'nerveus' ik was en hoe ik vond dat ik nog wel meer had kunnen 
voorbereiden. En uiteindelijk liep het vanzelf. Heel veel yells gedaan, high fives en high tens. 
Ook klapliedjes die als dank voor ons allen gedaan werden. Zelfs ik heb midden in zo'n cirkel 
meegedanst.  Ook vond ik het leuk om te zien dat een aantal studenten kleding aan had die 
vorig jaar is gedoneerd. Zag een sportcity shirt en de kleding die fcu damesteam had 
gedoneerd en shirt Mark Verkuyl. Ook erg leuk om de verschillen in cultuur te ondervinden.  
 
Dinsdag 5 februari  
Dag 5 
Op naar Brikama en Kembujeh. Stan, Celeste, Ellen en Rachelle gingen naar Brikama en Danike, 
Fenne, Jeroen, Femke en ik (Dave) gingen de kids in Kembujeh gelukkig maken. Redelijk op tijd 
gingen we de school in. Wat opvalt als je aankomt is, dat het echt wel georganiseerd is. De 
Engelse koloniale invloed merk je nog. Ouderen hebben echt een hogere rang. De studenten 
die we gisteren geïnstrueerd hadden, moesten het vandaag doen. Ze deden het fantastisch. 
Kinderen van 7/8 jaar die nog nooit een frisbee hebben gezien, doen letterlijk en figuurlijk na 
drie minuten forehand EN backhand. Wat ik te gek vond is hoe Fenne even de leiding nam 
toen het met de laatste groep even niet lekker ging...tak, tak, tak en het liep weer. Ook een 
student die lekker onder de boom ging zitten, was de pisang bij haar.  

   
In Brikama werden we allerhartelijkst ontvangen door de directeur van de school Mr. Badije en 
zijn docenten. De studenten zijn meteen laaiend enthousiast en op de andere kant van het 
veld hoor ik Celeste en Sandra een kikker, een slang en een aap nadoen in de voorbereiding 
met grade 2. Ook Ellen en Rachelle zijn lekker bezig en het handballen loopt als een trein. 
Wij en de kinderen genieten volop. Heel bijzonder dat drie van mijn collega's een Gambiaans 
kindje adopteren! Dit betekent dat Ellen, Rachelle en Celeste ieder jaar een bedrag aan 
stichting BUGANALA doneren waaruit schoolgeld, uniform en dagelijkse lunch worden betaald. 
Talibey, Satang en Ngoneh beseffen nog nauwelijks dat zij een jaar lang gratis naar school 
kunnen. Intussen geef ik (Stan) een radio-interview voor Radio Gambia en twee lokale kranten.  
Wat ik vandaag geleerd heb is dat de omgangsvormen in Gambia betekenen dat ervaringsjaren 
en leeftijd belangrijk zijn. Respect is dan ook op zijn plaats en brengt ons verder. Deze groep 
van SportCity is vastbesloten alles uit de week te halen. We zien hoe belangrijk het is om 
educatie te geven naast alleen giften en spullen. Hoeveel we ook geven, duurzame besteding, 
kennisoverdracht is van groot belang. 

http://www.facebook.com/celeste.dijkstra?group_id=0


Woensdag 6 februari  
Dag 6 
We wisselen vandaag van school. Aangekomen op de scholen blijkt dat de studenten nog 
uitgeput zijn van gisteren en het kost in de eerste uurtjes dan ook moeite om ze allemaal 
scherp te houden. Maar dat lukt uiteindelijk wel. Erg leuk is dat de kinderen in Kembujeh veel 
meer in kringen werken en dansen. Daarentegen zijn de klaslokalen kleine betonnen 
gebouwtjes met tralies voor de ramen en kale muren. Bij ons zou dit eerder een stal dan een 
lokaal zijn. 

 
We draaien de hele dag zo goed als we kunnen en met onze groepen komt er een 
gezamenlijke afsluiting waarin we het schoolhoofd Mrs. Jallow en haar teamlid Omar 
allerhartelijkst bedanken. Zij doen dat ook bij ons maar dan natuurlijk zingend: ‘Mr. Jeroen, 
thank you we are proud of you’. We laten de laatste sportmaterialen voor de kinderen achter 
en beloven de studenten dat we ze morgen op het Gambia College zien. 
Fenne: Vandaag de laatste dag op de basisscholen. De tijd gaat zo snel! Vandaag (Brikama LBS) 
een stuk drukker en chaotischer dan gisteren, maar “we did it”. Morgen nog een dag colleges 
geven aan de studenten, certificaten uitdelen en langs een dovenschool. Me likes it here!!! 

 
 
Donderdag 7 februari  
Dag 7 
Vandaag was de laatste dag van ons avontuur in Gambia. Het was een diverse dag met in de 
ochtend een bezoek aan een project van Stichting Buganala: een dovenschool. 's Middags 
namen we afscheid van de studenten en 's avonds namen we een kijkje op de strip, het 
uitgaanscentrum van Gambia. 
We rijden langs dezelfde troosteloze en tegelijkertijd levendige weg naar de dovenschool 
GADHOH in Brikama. Dit is een school die gebouwd is door stichting BUGANALA en nauwe 
contacten heeft met de Nederlandse organisatie Effatha. Leuk om te zien hoe de kinderen hier 
onderwijs krijgen. We laten graag het door onze leden ingezamelde speelgoed achter. De dank 
is groot! 
Snel door naar het Gambia College waar de studenten wachten voor drie lezingen, een 
certificering en dankwoord. De lezingen verlopen prima en nog steeds hebben we het idee dat 
we met de studenten behoorlijk aan de slag zijn.  



 
 

   
Uitdelen van certificaten gaat duidelijk anders dan bij ons in Nederland. Het wordt gezien als 
een grote eer en alle studenten worden een voor een door ons naar voren geroepen. Iedereen 
moet op de foto en namens de groep mag ik alle betrokkenen uitgebreid bedanken: de 
docenten, Metsje Krol, Cees en Marieke, Mrs. Princess Touray, Mr. Cole en een afvaardiging 
van de basisschool Brikama en van het departement van het ministerie. Het is duidelijk dat dit 
een belangrijke plaats inneemt en het gebeurt ons niet iedere dag dat we omhelsd worden 
door de directrice. Ook voor ons een mooie afsluiter van een indrukwekkende week. 
 
Vrijdag 8 februari  
Dag  8  
En dan is het zover, de laatste dag is aangebroken. Iedereen heeft zijn spullen gepakt. We 
nemen afscheid van Cees en Marieke. Zij hebben voor de contacten met de scholen gezorgd 
zodat wij onze bijdrage konden leveren. Tegelijk hebben we gezien dat er nog veel meer 
gedaan moet worden en nodig is. Een aantal van ons gaat dan ook op de terugreis al hard aan 
de slag met ideeën om geld in te zamelen zodat we in het voorjaar het benodigde bedrag bij 
elkaar hebben om de kleedkamers te laten bouwen. Dat dit nodig is, is een feit want de hele 
week zijn de kinderen in hun gewone schooluniform aan het bewegen geweest. We blijven ons 
dus inzetten. 
We kijken terug op een fantastische week. Nogmaals alle dank aan de leden en collega's die in 
materiaal, geld en steun hebben geholpen om hier een verschil te maken. Dank jullie wel! 
 

 
 
 
Stichting BUGANALA   -   ING rek.nr. 2519277   –   ANBI 51639    –   www.buganala.nl   –   info@buganala.nl 
Aangesloten bij MONDIAL Apeldoorn, platform voor ontwikkelingssamenwerking 
Aangesloten bij PARTIN, landelijke koepel voor particulier initiatief voor ontwikkelingssamenwerking 
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