
 
 
 
 

Nieuwsbrief Stichting Gamrupa 
Maart/ april  2021 

Woord van Marcel, de voorzitter uit België 
 
De beperkingen die ons wereldwijd worden opgelegd om de coronapandemie 
te overwinnen hebben ons duidelijk gemaakt hoe noodzakelijk communicatie 
is. Communicatie kan gelukkig nog altijd, wel op afstand fysisch of via internet, 
gsm, achter glas of achter een scherm. 
Ondanks al deze mogelijkheden blijkt dat het op afstand toch zeer moeilijk is 
om je verhaal, je gevoel, je emoties en twijfels goed over te brengen. Deze 
moeilijkheden ondervinden we allemaal dagelijks en toch moeten we 
doorzetten, contact blijven houden, elkaar blijven inlichten. Maar, wat blijkt 
ook? 
De samenwerking tussen Gamrupa Europe en Gamrupa Gambia, is door al 
deze technische mogelijkheden gegroeid, intenser geworden. Ondanks de 
soms haperende internetverbindingen in Gambia, lukt het om tussen 
Nederland, België en Gambia te mailen, te whatsappen, of online te 
vergaderen. En zo wordt er met volle inzet en enthousiasme verder gewerkt 
aan nieuwe projecten. 
De afgelopen maanden werd samen met Humasol, Gamrupa Gambia, en 
Nederland en België, het plastic recycling project verder uitgediept werden 
concrete stappen werden gezet. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief. 
In Nederland is er in samenwerking met de Larense kerk een fantastische 
sponsoractie lopende voor de verzending van een container met de 
verzamelde schoolmateriaal en hulpgoederen. In deze nieuwsbrief kunt u er 
alles over lezen. 
Maar ook de bestaande projecten verdienen onze aandacht en onze hulp. Ik 
denk speciaal aan de kinderen. Meerdere ouders kunnen hun kind niet naar 
school sturen omdat ze het nodige geld niet hebben voor schoolgeld, uniform 
en ander materiaal. 
Gamrupa helpt al jaren door het betalen van het schoolgeld voor deze 
behoeftigen. Ieder kind heeft immers recht op onderwijs. Voor €10 per maand 
kan een kind zijn basisonderwijs afmaken. Wij en zij hebben uw hulp hierbij 
nodig. 
 
Ik sluit mijn woord af met grote dank voor vrijwillige inzet van velen! 
En hoop dat we op uw hulp kunnen blijven rekenen! Voor nu, veel leesplezier! 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 2 mei 2021 

Om 20.00 uur 

Het online benefietconcert 

U bent van harte welkom. 

Kosten:  een vrije gift. 

W 

Voor in uw agenda:  

2 mei 2021 Online concert, in samenwerking met Kerklaren. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2090-

Protestantse-gemeente-te-Laren-Gld 

22 mei 2021 Sponsorfietstocht Pieterpad.  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2090-Protestantse-gemeente-te-Laren-Gld
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2090-Protestantse-gemeente-te-Laren-Gld


 
 
 
 

YPWB EN GAMRUPA  

Young People Without Borders (YPWB) is de jongere zusterorganisatie van Gamrupa, en werd 2011 opgericht. 

YPWB is er specifiek op gericht om (kansarme) jongeren perspectief te bieden. Dit door hen te empoweren 

(versterken). “We organiseren regelmatig activiteiten op de gebieden onderwijs, gezondheid, vrede en milieu”, zo 

vertellen Muhammed en Momodou. De afgelopen jaren is YPWB  uitgegroeid tot een ware beweging waar een 

groot deel van de jongeren in Sifoe lid van zijn geworden.  

Trots vertellen Momodou en Muhammed ons over hun activiteiten mbt onderwerp milieu: 

 “YPWB speelt samen met Gamrupa een belangrijke rol in de bescherming van ons milieu. Door mensen bewust te 

maken van de gevolgen van de gevolgen van zwerfafval, door dit materiaal te recyclen en door ontbossing te 

bemoedigen en groen te promoten, proberen wij het gedrag van jongeren te beïnvloeden en proberen we invloed 

uit te oefenen op de gemeenschap. Een uniek voorbeeld hiervan is het allereerste kantoor van YPWB dat is volledig 

gebouwd van afvalmateriaal (gevulde plastic flessen), het Bottle House genaamd. Het hele dorp heeft hieraan 

meegewerkt! Het Bottle House staat op het terrein van de lagere school, nabij het educatiecentrum, waar de 

praktijkopleidingen gehuisvest zijn. Op deze manier kunnen we al met heel jonge kinderen en hun ouders het 

gesprek voeren over de noodzaak tot bescherming van ons milieu.  

Voor ons, jongeren, geeft het lidmaatschap van YPWB de mogelijkheden om te groeien. We krijgen de 

mogelijkheid te investeren in de toekomst. Samen werken aan een betere toekomst, het organiseren van 

workshops en het doen van vrijwilligerswerk, geeft ons zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.  

Helaas moeten we concluderen dat het door de huidige situatie van de pandemie waarmee de wereld vandaag 

wordt geconfronteerd, veel van onze activiteiten stilstaan, vanwege onvoldoende financiering en talrijke Covid-19-

maatregelen en –beperkingen”.  

Beste wensen,  

Muhammed Colley en Momodou Minteh 

  

 



 
 
 
 
 

 

 

 
De Larense gemeenschap in actie voor Gambia.  Een project in 
samenwerking met de Larense kerk. 
 
In de vorige nieuwsbrief las u over de hoge kosten van het verschepen van de containers. Er staat 

een container klaar met noodzakelijke (school) spullen. Spullen die hard nodig zijn nu de 

coronapandemie zo hard toe slaat in Gambia. Geen geld voor eten laat staan voor schoolspullen.  

Hoe mooi is het om u te laten weten welke acties de Diaconie van de Protestantse Kerk in Laren 

heeft opgezet om Gamrupa te helpen de containers te financieren.   

De afgelopen weken is het niet onopgemerkt gebleven: de eerste acties binnen de gemeente Laren 

om een volle container met hulpgoederen naar Sifoe in Gambia te kunnen versturen zijn succesvol 

gestart. Op dit moment zijn we over de helft van ons doel! En we gaan de komende tijd door met een 

drietal nieuwe acties. 

-Taartenactie: Woont u in de omgeving van Laren en heeft u binnenkort iets te vieren? Voor uw 

feestelijke gelegenheid bakken een aantal enthousiastelingen binnen de gemeente graag een taart! 

Er zijn diverse varianten mogelijk á €10 of €15 per taart. Bestellen kan tm 22 mei, bestel op tijd, 

op=op! Meer info via https://www.kerklaren.nl/nieuws/taart-actie.html 

-Online benefietconcert door Stefan Potman en Carla Koehorst op zondag 2 mei. Een bijzonder 

concert met zang, orgel, piana en accordeon muziek afgewisseld met beelden en verhalen uit 

Gambia. Een verbindend concert waarin twee verschillende werelden worden samengebracht. Het 

concert kan gevolgd worden via een live-stream van Kerk Laren via www.kerkdienstgemist.nl. Een 

vrije gift voor dit concert kan gedaan worden via de Givt App: Onder het kopje Acties klikt u aan  

“Gamrupa transport kerk Laren”. 

-Sponsorfietstocht langs het Pieterpad. Het slotakkoord van onze acties! Een sponsorfietstocht voor 

iedereen die van een uitdaging houdt langs het welbekende Pieterpad vanuit Pieterburen (Gr) of de 

Sint Pietersberg (L) naar Laren om zo het laatste restant van het benodigde geld bij elkaar te fietsen. 

Durft u de uitdaging aan om aan deze tocht of een deel ervan mee te doen? En wilt u daarvoor ook 

zelf sponsoren zoeken? Meer info en aanmelden kan via  https://www.kerklaren.nl/nieuws/fiets-de-

container-naar-gambia.html 
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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. 
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https://www.kerklaren.nl/nieuws/taart-actie.html 
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zang, orgel, piana en accordeon muziek afgewisseld met beelden en verhalen uit Gambia. Een verbindend 

concert waarin twee verschillende werelden worden samengebracht. Het concert kan gevolgd worden via een 

live-stream van Kerk Laren via www.kerkdienstgemist.nl. Een vrije gift voor dit concert kan gedaan worden via 
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aan deze tocht of een deel ervan mee te doen? En wilt u daarvoor ook zelf sponsoren zoeken? Meer info en 

aanmelden kan via  https://www.kerklaren.nl/nieuws/fiets-de-container-naar-gambia.html 
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