
 

 

 

 

Nieuwsbrief Stichting Gamrupa 
Januari-februari-maart 2022 

Woord van voorzitter Ellen 

 
Het nieuwe jaar is inmiddels al weer behoorlijk gevorderd en we zijn druk 

geweest, de afgelopen periode.  In deze nieuwsbrief leest u over de spontane 

“kniepertjes” actie en blikken we vooruit op de komende maanden, waarin we 

ons focussen op het I-do project, en uiteraard op het plastic-reclycling project 

dat dit jaar echt gaat starten in Gambia.  

 

Het I-do project: In september vorig jaar werd Gamrupa gevraagd of wij nog 

een brandende kwestie hadden om te laten onderzoeken door een groep 

internationale studenten van de Erasmus universiteit in Rotterdam. Wij stellen 

ons al langer de vraag hoeveel daadwerkelijke waarde en duurzaamheid onze 

projecten in Sifoe hebben dus leek ons dat een prachtige kans om dat te laten 

onderzoeken. Daarbij rijst de vraag hoe wij in de nabije en verre toekomst 

onze projecten blijven financieren en uitbreiden. 

Een vijftal studenten uit verschillende landen, onder leiding van een oudere 

studente als coach, is aan de slag om dit uit te zoeken. Zij hebben ons archief 

doorgelicht, contacten gelegd met mensen in Sifoe om vragen te stellen en 

maken plannen om Gamrupa meer naamsbekendheid te geven. Zij zijn op 

zoek naar mogelijkheden om Gamrupa te helpen bij het vele werk dat gedaan 

moet worden. Zij bedenken plannen voor het vinden van financiële middelen 

en geven zij ons meer inzicht in het reilen en zeilen van Gamrupa als 

beweging. Wij zijn erg blij met deze hulp en we kunnen alleen maar lovende 

dingen berichten over de inzet en voortvarendheid van het I-DO team in zijn 

geheel. 

Wij zullen u op de hoogte houden in onze nieuwsbrief over het verdere 

verloop van dit studieproject. 

 

 

Ellen Meulenveld 

Ruurlo, 30 januari 2022 
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Oproep: 

Onlangs hebben we opnieuw een partij schoolmateriaal gedoneerd 

gekregen. Helaas is de vraag naar zee-containers veel groter dan het aanbod. 

Er vertragingen,  en de kosten zijn geëxplodeerd sinds de wereldhandel vorig 

jaar bijna is stilgevallen. We hebben daarom, naast extra financiën, ook meer 

opslagruimte nodig, om de spullen tijdelijk te stallen. We gaan ervan uit dat 

de gedoneerde materialen alsnog in Gambia nog een tweede leven gegeven 

is.  

Kortom bij deze een oproep; wie heeft er een lege schuur, een opslagruimte 

voor ons beschikbaar? Laat het ons weten! 



 

 

 

 

  Van onze vrijwilligers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In en rondom Laren werd het jaar 2021 afgesloten met een 

spontane en succesvolle actie: “Kniepertjes voor het 

schoolfonds”. Op Facebook en in de regionale kranten en 

kerken werd de actie aangekondigd en konden bestellingen 

worden opgegeven. Ook vanuit Lochem en Harfsen werden 

bestellingen gedaan; zelfs een enthousiaste bakker uit Lochem 

meldde zich om de rolletjes voor Lochem te gaan bakken. Het 

kniepertje staat symbool voor gebeurtenissen in het leven in 

een jaar; een jaar dat wordt afgesloten en ook een jaar dat 

voor ons ligt. Over kniepertjes wordt gesproken op 

verschillende manieren afhankelijk van het gebruik in de regio. 

De platte koek, de uitgerolde variant, staat symbool voor het 

jaar dat wordt afgesloten en de opgerolde variant voor het 

komende jaar met nieuwe gebeurtenissen. Wij kozen er voor 

om de opgerolde variant te gaan bakken en wat een succes: 

we hebben ruim 2.000 kniepertjes gebakken en daarmee in 

een periode waarin we weinig konden doen vanwege de 

lockdown het schoolfonds voor kinderen in Gambia tòch onder 

de aandacht kunnen brengen. We konden bij de supermarkt in 

Laren de uitleveringen doen en hebben naast enthousiaste en 

leuke reacties ook tal van spontane giften in ontvangst mogen 

nemen. Leuk waren ook de reacties achteraf per app: 

“….. geweldige actie en ze waren nog lekker ook!”. Dank aan 

alle afnemers van de kniepertjes namens de ouders en 

kinderen in Gambia. Dankzij jullie bestellingen en giften 

hebben zij de mogelijkheid gekregen om aan het onderwijs 

deel te nemen. Wij spelen al met de gedachte om volgend jaar 

nog eens op herhaling te gaan met de actie want wij hebben 

het allemaal met heel veel plezier gedaan. 
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Het Plastic recycling Project 
 

  

 

Trots vertellen we u in deze nieuwsbrief meer over het Plastic Recycling Project, waarover we in  

eerdere nieuwsbrieven al schreven. In Gambia was het probleem van de groeiende afvalberg groter en groter. 

Er wordt dan wel niet, zoals in Europa veel plastic geproduceerd, maar de gevolgen van afval op mensen en 

leefomgeving zijn wel groot. In Gambia is geen systeem dat mensen in staat stelt afval te scheiden of te 

recyclen.  
 

Een oplossing hiervoor kwam van onze vrijwilligers uit Sifoe. Die zagen zij in de vorm van een 

afvalverwerkingsbedrijf. In samenwerking met de inwoners van Sifoe, Humasol en de universiteit van Leuven, 

werken we aan de realisatie van een kleinschalig afvalverwerkingsbedrijf in Sifoe. Helaas, vanwege Covid  is het 

project al twee keer uitgesteld, maar nu, in 2022 zal het dan toch eindelijk realiteit worden. De 

voorbereidingen zijn klaar, de financiering is zo goed als rond, en de mensen in Gambia zijn er klaar voor! In 

april gaan we starten met de bouw van de werkplaats, op het terrein van het educatiecentrum.  

 

Wat is er ontwikkeld?  
• De bouw van een werkplaats voor het recyclen van plastic 

• Voorlichtingscampagnes over het effect van plastic vervuiling op de leefomgeving 

• Arbeidsplaatsen voor 5 medewerkers afkomstig uit de gemeenschap 

• Productie van gerecyclede materialen 

 

Waar draagt dit aan bij?  

• Verminderen van afval in de regio van Sifoe 

• Verminderen van sterfte van vee door rondzwervend afval 

• Verminderen van vervuiling van waterbronnen door rondzwervend afval 

• Verhogen van kennisniveau bij de bevolking over de impact van het recyclen van plastic 

• Vergroten van inkomsten en baanaanbod in de regio door de verkoop van producten uit recycling 

 
Het project zal op de lange termijn een positieve en duurzame impact hebben op de gezondheid en de 

leefomgeving van mens en dier en op de sociaaleconomische ontwikkeling van gemeenschap Sifoe.  

Planning in Gambia 

 

- April 2022 start  bouw werkplaats 

- Juli 2022  Humasolstudenten uit België vertrekken naar Sifoe om kennis te delen, en de 

machinerie te testen en op te starten.  

- September  Uitbreiding voorlichtingscampagne op scholen, (voor volledige continuïteit van 

het project is voldoende draagvlak nodig van de omliggende gemeenschappen als het gaat om het 

recyclen van plastic. De voorlichtingscampagne over de voordelen van plastic recycling, waarin 

bijvoorbeeld basisschoolkinderen zullen leren over de verschillende typen plastics, het effect op de 

natuur en leefomgeving en hoe plastic recycling eraan bijdraagt om deze schade te beperken). 
Verkoop eerste producten uit de werkplaats. Check op verbeterpunten en indien nodig aanpassen.  

- Januari 2023  einde opstartfase, check op verbeterpunten 

- April 2023  Werkplaats draait zodanig dat die zichzelf kan bedruipen en in kan spelen op de 

vraag van de gemeenschap.  

 


