
 
 
 
 

Nieuwsbrief Stichting Gamrupa 
Mei-juni-juli  2021 

Woord van voorzitter  
 
In de afgelopen maanden heeft het Corona virus ons steeds parten gespeeld. 
In Nederland, in België maar ook in Gambia.  
De studenten die vanuit de VZW Humasol naar Gambia zouden vertrekken om 
het Plastic Recycling Project te starten, kunnen niet gaan dit jaar. Het educatie 
centrum in Sifoe is nog maar voor een klein deel weer opgestart. Er zijn geen 
braderieën en markten waar wij onszelf kunnen presenteren, dus dat lijkt 
allemaal heel deprimerend en negatief. 
Maar zie, vanuit de Hervormde kerk en de hele gemeenschap in Laren en 
verre omgeving kwamen geweldige initiatieven op gang om geld bijeen te 
krijgen om een container met hulpgoederen die in heel Nederland en België 
bijeen gebracht zijn, te kunnen verschepen en in te voeren. U las er al over in 
de vorige nieuwsbrief.  
Dat kost alles bij elkaar een slordige € 5.000 en zelfs in onze stoutste dromen 
hadden wij nooit kunnen dromen dat het volledig zou lukken. Er kwam geld 
binnen bij de kerk en er werd ook in Ruurlo en omgeving op onze oproep 
gereageerd met giften. En het is gelukt, overtroffen zelfs. De uiteindelijke 
opbrengst leest u verderop in deze nieuwsbrief maar vanuit het bestuur willen 
wij iedereen heel hartelijk bedanken die op welke wijze dan ook een steentje 
heeft bijgedragen in dit fantastisch resultaat! 
 
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief, zijn we volop bezig met 
het laden van de container. We hopen dat deze in de eerste week van 
augustus verscheept kan worden, zodat in september de container in Gambia 
aan zal komen.  
 
Ellen Meulenveld. 
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 Het Plastic Recycling Project in Sifoe, i.s.m. Humasol 

“Uitstel is geen afstel” 

Ook  in Gambia is er sprake van een grote afvalberg. Plastic daar wordt niet door de overheid verzameld, 
waardoor de situatie ontstaat dat mensen hun afval niet kwijt kunnen en er soms bergen plastic aan de randen 
van dorpen en steden zijn ontstaan. Dat dit schadelijk is voor milieu, mens en dier, dat is duidelijk. Al jaren 
speelde Gamrupa Europa en Gambia met de wens om iets zinvols te doen met het afval in Gambia. Door 
plastic te vermalen, het te smelten en vervolgens in andere vormen te gieten ontstaan er legio mogelijkheden 
om er gebruiksvoorwerpen van te maken. Schalen, lepels, bekers, emmers, dakplaten, allemaal materiaal dat 
bijzonder welkom is.  

In 2019 werden deze wens concreter uitgewerkt. In Europa onderzochten we mogelijkheden, legden contacten 
met organisaties in Nederland en België en starten uiteindelijk samen met Humasol (studenten aan de 
universiteit van Leuven) werden het “Plastic recycling project” op. Studenten aan de universiteit in Leuven 
werkten aan de technische mogelijkheden en zetten samen met Gamrupa en Humasol deze om in een 
fantastisch plan.  In Gambia zat men ondertussen ook niet stil. Er werden mogelijkheden voor het opstarten 
van een coöperatie door de plaatselijke bevolking onderzocht. Door een 10 tal arbeiders zal het plastic 
gewassen, verpulverd en gesmolten worden en in vormen harden. Deze kunnen te koop aangeboden  worden 
door 3 vrouwen.  

Het was natuurlijk een fikse tegenvaller dat de  studenten door de pandemie in 2020 niet naar Gambia konden 
afreizen om het plan daar verder met de Gambianen  te concretiseren. 

Echter, er was inmiddels wel een prachtige basis gelegd. Hiermee is een volgende lichting  enthousiaste 
studenten verder gegaan. Het afgelopen jaar is het project  door hen verfijnd en uitgediept. Zo is er  
doorgedacht over de kennisoverdracht (opleiding) en zijn  de machines aangeschaft . Ook in Gambia hebben ze 
niet stilgezeten.  Op de basisschool worden acties georganiseerd waarbij schoolkinderen zwerfvuil in en om 
het dorp verzamelen en sorteren zodat ze bewust worden van natuur en milieu. 

Dat ook dit jaar Corona weer roet in de planning gooit, is vervelend, maar betekent geen afstel.De huidige  
groep studenten reist af  in 2022, en werkt ook het komende jaar samen met ons verder aan verdieping en 
verbreding. 

Kosten: 

  

Voor dit project word een bestaande elektrische 
leiding doorgetrokken tot aan de projectplaats (+- 
500 m). Kosten: GMD 143.790.00 of €2.500 . 
Onderweg worden er 4 compounds 
(huishoudens)  aangesloten zodat ze een 
workshop kunnen openen waar ze hun ambacht 
kunnen uitoefenen en alzo thuis inkomsten 
genereren. 
De nodige machines shredder, extruder  en 
benodigdheden werden aangekocht voor € 6.555 
Door de corona pandemie opnieuw gedwongen 
uitstel, heeft als gevolg dat de machines het 
komende jaar eerst in België zullen proefdraaien 
voor ze verscheept worden naar Gambia. . 
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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. 

Gamrupa in samenwerking met de Larense Gemeenschap.  
 
Trots en blij sloten we zondag 13 juni samen met de protestantse Kerk in Laren het containerproject af! (in de 
vorige nieuwsbrief las u over de acties die gedurende de paasperiode zijn ingezet. Wat is er door veel mensen 
ontzettend veel werk verzet! En wat zijn we ver gekomen, zelfs in deze lastige Corona tijden! 

We zijn overweldigd door de inzet, het enthousiasme en de betrokkenheid van iedereen, die op zijn eigen wijze 
heeft bijgedragen aan het grandioze resultaat! We gaan de volle container versturen en zorgen er daarmee 
voor dat meer kinderen onderwijs kunnen volgen. Geweldig! Dank aan allen! 

Tientallen taarten zijn er 
gebakken en verkocht. 

Door regen en wind fietsten dappere mannen en vrouwen (een 
deel van) het Pieterpad in één dag!  

Heerlijke paasontbijtjes werden 
verzorgd. 

Een gevarieerde muzikale avond aangeboden 
door Stefan Potman. 


