
Nieuwsbrief Stichting Gamrupa 
Januari / februari 2021 

Woord van de voorzitter 
 
Ik wens jullie een prachtig, liefdevol en kerngezond nieuwjaar. Een 2021 
waarin we u zo goed mogelijk en met frisse energie willen informeren over 
onze bezigheden hier, en in Gambia. We gaan dat onder andere doen door 
een nieuwsbrief uit te brengen. 
Het zal niemand verbazen dat de Corona pandemie ook forse gevolgen 
heeft voor de activiteiten en de projecten. Gelukkig is er over 2020 best 
veel positiefs te melden.  Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat ik 
zelf met Go For Africa afreisde naar Gambia, en daar betrokken was bij de 
officiële opening van het elektricien opleiding van het educatiecentrum in 
Sifoe. Weer een stap vooruit!  
Stappen vooruit zijn we blijven zetten. Ondanks Corona, ondanks het feit 
dat we dit jaar geen fondsenwervend evenement konden organiseren, 
maar dankzij de tomeloze energie en voortvarendheid van onze 
Gambiaanse en Europese Gamrupa vrienden. 
Op het moment van schrijven zijn wij bezig een grote sponsor actie voor te 
bereiden voor het plastic recycling project dat medio juli 2021 van start zal 
gaan in Sifoe. De bedoeling is dat van het zwerf-afvalplastic op een zeer 
duurzame en milieu vriendelijke manier mooie, goed bruikbare artikelen 
worden gemaakt onder leiding van studenten van de KU Leuven in België. 
Een geweldig project, waarmee we niet alleen een bijdrage gaan leveren 
aan bewustwording, maar ook aan werkgelegenheid en het milieu in Sifoe 
en omstreken. Lees meer hierover op onze site of op facebook.  
 
We zullen het komende jaar de schouders er flink onder zetten en op zoek 
gaan naar middelen om ons werk in Gambia voort te zetten. 
Gaat u ons meehelpen om de mensen en projecten verder te kunnen laten 
ontwikkelen?  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank aan Henny 
 
Henny Sueters heeft het helaas veel te druk om ook nog een 
bestuursfunctie binnen Gamrupa te vervullen. Wij zijn Henny heel veel 
dank verschuldigd voor het vele werk dat zij jarenlang gedaan heeft. 
Gelukkig heeft zij aangegeven nog wel steeds voor het “winkeltje” te 
willen zorgen en op markten te willen staan. Ook blijft zij helpen bij het 
aannemen en inpakken van gedoneerde kleding en handwerkspulletjes. 
Geweldig wat een vrouw!  

 



Korte terugblik op 2020 
 
Januari:   Container geladen. Spullen (oa gesponsorde materialen voor educatiecentrum) worden 

verscheept.  
Februari:  Ellen en Hannie vertrekken per auto naar Gambia.  
Maart:   Officiële opening van het nieuwe gedeelte van het educatief center. (elektriciteit) 
April:  Corona bereikt ook Gambia en de noodtoestand wordt afgekondigd.   
Mei:   Noodhulp vanwege dreigende hongersnood door gevolgen van deze  noodsituatie.  
Juni:   Young People Without Borders ontvangt een wifi-router. Hiermee kunnen de studenten hun 

studie online blijven volgen.  
Juli/Augustus  Donatie voor de verplicht gestelde mondkapjes.  Het naaiatelier van ons educatie-centrum 

maakt duizenden mondkapjes om te schenken aan de inwoners van Sifoe en omstreken. 
Daarnaast worden er mondkapjes verkocht, zodat de productie ook na de donatie door kan 
gaan. 

Oktober:  Medische mondkapjes worden vanuit Nederland verzonden en komen in januari 2021 aan. 
Gamrupa Gambia verspreid deze onder de lokale medische posten.  

December  In Kasakunda wordt een waterpomp op zonne-energie in gebruik genomen. Gesponsord door 
Gamrupa. 

 
Met dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen, zoals:  Privé personen met grote en kleine bedragen - 
Dominicanenkapelgroep Huissen - Ten Brinke Foundation – LouKa - Gemeente Kampenhout - Stichting Jong 
Protestantse gemeenten Lochem, Laren, Harfsen - Plus Beuzel - Welkoop Laren gld - Rotary Barchem – 11.11.11 
11-11-11 en al onze gulle particuliere gevers  

 

 

 

 

Update van onze lopende projecten  
1. Schoolfonds: Zoals u weet is het in Gambia is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat kinderen naar school kunnen 

gaan. Hoewel het schoolgeld niet heel erg hoog is moeten de kinderen, om naar school te mogen, schoenen 
dragen, een eigen uniform hebben, een rugzakje en een drinkbeker bezitten. Alles bij elkaar zijn de kosten voor 
één schooljaar  €120. Veel ouders kunnen dat geld niet opbrengen en daarom hebben zij uw hulp en steun 
nodig. Gamrupa Europe steunt ongeveer 20 kinderen door hun jaarlijkse schoolgeld te sponsoren.  

2. Schooluniformen:  Het ontbreken van geld voor de aanschaf van een uniform mag geen belemmering zijn. Met 
dit project snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds dragen we zorg voor de aanschaf van de uniformen. 
Anderzijds stellen we studenten van het educatiecentrum (naaiatelier) in de gelegenheid om praktijkervaring op 
te doen. Zij kopen de benodigde stof, uiteraard lokaal, meten en maken de uniformen. Het project en het proces 
wordt geleid door studenten onder supervisie van Gamrupa Gambia en Europe.  

3. Voorlichtingsproject, (belang van scholing) Een gloednieuw project, in samenwerking met een lokale groep 
jonge professionals en jongeren die gedreven zijn om de ontwikkeling van kinderen, met name meisjes, veilig te 
stellen. Onderwerpen die belemmerend zijn om bijvoorbeeld scholing af te ronden worden in dit meerjaren 
project bespreekbaar gemaakt en er zal lokaal gezocht worden naar alternatieve oplossingen. Over dit project in 
een volgende nieuwsbrief meer informatie.  

4. Plastic-recycling Project.  Een ambitieus en duurzaam project waarbij zwerfafval gerecycled gaat worden. Een 
mooie bijdrage aan het milieu en de werkgelegenheid in Sifoe. In samenwerking met Humasol en de universiteit 
in Leuven. Dit project wordt uitgevoerd onder auspiciën van Gamrupa Belgium. (uitgebreidere informatie volgt 
in een volgende nieuwsbrief)  

5. Markt in Sifoe;  Iedere zaterdag wordt er door lokale vrijwilligers gewerkt aan vernieuwing van de markt, die 
echt op instorten staat. Gamrupa heeft dit project bij aanvang gecoördineerd en financieel mogelijk gemaakt.  In 
overleg met de dorpsraad in Sifoe, is de uitvoering van de markt inmiddels overgedragen aan de VDC. Gamrupa 
the Gambia monitort de voortgang van deze positieve ontwikkeling.  

 



 

Colofon 
Stichting Gamrupa  
Stroetweverweg 1   www.gamrupa.org  NL27 RBRB 0898 2309 93 
7261LK Ruurlo    info@gamrupa.org   t.n.v. Stichting Gamrupa 
 

Stichting Gamrupa Europe  staat ingeschreven bij de KvK (nr. 09187319) en is door de Belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie kan daardoor opgevoerd worden als aftrekpost voor de 
Inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over doneren op de website van de Belastingdienst. 

 

Door onze vrijwilligers..  
 
Handwerkclub Nieuw-Heeten e.o.  
‘Hartstikke leuk dat breien en haken zo samen en we 
leren veel van elkaar, maar wat moet je uiteindelijk 
met zoveel spullen. Het liefst willen we iets maken 
voor een goed doel?’ In Nieuw Heeten ontstond een 
clubje van zo’n tien vrouwen met dezelfde hobby: 
breien en haken. Ze komen elke eerste 
donderdagmiddag van de maand bij elkaar om 
gezellig samen deze hobby te beoefenen. Het begon 
met de actie ‘goedgemutste breicampagne’. Een 
initiatief van Innocent i.s.m. Nationaal Ouderenfonds. 
Maar alleen mutsjes breien voor flesjes vond men 
toch een beetje magertjes. Mijn vriendin Henny 
Sueters, actief voor de stichting Gamrupa, kwam met 
het idee dekentjes, mutsjes en knuffels voor een 
kraamkliniek in Gambia te maken. Op de bijeenkomst 
en thuis zijn deze vrouwen heel gedreven aan de slag 
gegaan. De productie is groot. Ze komen echt iedere 
keer met tassen vol aanzetten en het assortiment 
breidt zich ook uit. Veel soorten knuffels, mutsjes, 
draagdoeken en omslagdoeken in allerlei kleuren 
worden uitgestald en bewonderd alvorens deze de 
weg naar de Kranenburg vinden. Door de corona 
pandemie komen ze al een tijdje niet bij elkaar, maar 
thuis tikken de naalden lustig door. 
(Tonnie van der Sligte)  

 

 

Containerverzendingen  
 
Wat zijn we blij zijn met alle materiële steun van 
particulieren en sponsoren. Kleding, schoolspullen, 
schrijf-en tekenpapier, bouwmaterialen, gereedschap 
voor verschillende opleidingen en projecten, en 
medische middelen zijn bijzonder welkom in Gambia. 
Zeker nu, in deze economisch extra moeilijke tijden. 
Gamrupa verstuurt , zoals u weet, regelmatig 
zeecontainers.  Vrijwilligers van Gamrupa Gambia 
verdelen alle gedoneerde kleding en huisraad onder 
de lokale bevolking.  
 
Wat u wellicht niet weet is dat de kosten van het 
verschepen van de containers bijzonder hoog zijn.  
Zo hoog dat we steeds meer moeite hebben om alle 
gul gegeven en bijzonder welkome spullen te 
versturen. Kosten worden berekend per kubieke 
meter. Om u een beeld te geven : 
Een gevulde bananendoos kost ongeveer 6 euro. Een 
verhuisdoos 7.50. Een volle container kost ongeveer 
5000 euro. (per m³ 110€) 
 
Bij deze dan ook een uitnodiging; mocht u uw spullen 
inleveren (bij voorkeur in bananendozen) dan is een 
vrijwillige bijdrage aan de verzendkosten meer dan 
welkom, maar zeker niet verplicht.  

 

De jongste (8) en de oudste 

vrijwilligsters  (8 en 95 jaar oud) aan 

het werk. Wol gekregen van 

particulieren, en winkels uit de 

omgeving. 

http://gamrupa.org/wp/2021/01/16/opgelet-nieuw-rekeningnummer-voor-nederland-nl27-rbrb-0898-2309-93/

