NIEUWSBRIEF – April 2018
Beste vrienden,
Dit jaar kozen we ervoor wat vroeger naar Gambia te gaan, de tropische temperaturen van verleden jaar stonden
ons nog te vers in het geheugen. En wat een verschil. We vonden het eerlijk gezegd de eerste dagen aan de kust …
fris! Komende van een nogal koud en nat België, waren temperaturen rond 25 ˚C overdag aangenaam, maar ’s
avonds werd er wel gretig naar een fleece gegrepen. Dat werd dan weer gecompenseerd door het warme welkom
van onze vele vrienden en kennissen.
Het hoofddoel van onze reis was de aanvang van de tweede groentetuin van ½ ha groot (50m x 100m), gelegen
tussen de gehuchten Sara Mamodou en Berefete op te volgen. De vrouwen
hadden daar zelf om gevraagd. Wanneer deze tuin klaar is, zullen zij geen uur
meer moeten stappen zoals naar de eerste tuin, in geen tien minuten zijn ze er,
want de tuin ligt pal tussen de twee gehuchten. De grond werd afgestaan door
de Alkalo’s (burgemeesters) en wij zorgen voor de sponsoring. Het werd een
hartelijke ontvangst met veel speeches en dansen. We kregen een bok, om op te
eten! We hebben hem dan maar wijselijk geruild voor een geit die ter plekke
mag blijven als symbool van onze samenwerking. Geiten worden namelijk niet
opgegeten want zij zorgen voor nieuw leven.
Bij ons bezoek waren de drie waterputten al gedeeltelijk uitgegraven en dus de ‘dry digging’ was al goed gevorderd.
Ze graven tot ze aan de waterlijn komen, ditmaal zo een 9 meter diep. Dan volgt het ‘wet digging’. Ditmaal hebben
we kunnen zien dat dit geen simpele klus is. Een man wordt in een grote emmer naar beneden gelaten en graaft dan
het natte zand uit dat in de emmer weer naar boven komt; ondertussen wordt het water dat de put vult
weggepompt, anders verdrinkt de man die erin zit. Er wordt nog 4 m verder gegraven, zodanig dat er in elke put
voor 4,5 m water zal zijn. We waren zeer onder de indruk. Uit de omringende bossen hebben de mannen van het
dorp dikke houten palen gehaald en die liggen nu rondom de tuin. Ze moeten nog een greppeltje rondom de tuin
graven, vullen met cement en stenen … daarin om de meter een ijzeren/houten paal vastzetten en dan de
omheiningsdraad monteren. Bedoeling is met zo’n sterke omheining koeien, ezels, geiten en schapen uit de tuin te
houden.

Als dat allemaal klaar zal zijn,
komt er een tractor om de tuin eens te ploegen. Tot voor kort was dit het voetbalveld van de jeugd en de aarde is
goed aangestampt geweest! Wij hopen er bij ons volgende bezoek heel veel groenten te zien groeien (een deel voor
het middagmaal in de lagere school, een deel voor eigen gebruik en zo mogelijk een deel om te verkopen).
Om aan de nodige fondsen te geraken om dit allemaal en de nieuwe omheining voor de eerste tuin (zie verder) te
bekostigen, hebben we op kerstmarkten gestaan soms in de vrieskou en gietende regen, maar hier en daar ook
warmpjes binnen. Door bedachtzame opgestelde dossiers in te leveren, kregen we sponsoring van de gemeentes
Bertem en Oud-Heverlee. Het Afrikafeest in juni in Leefdaal deed ook een aardige duit in de zak.

Een heel ander verhaal was ons bezoek aan de eerste tuin. We wisten dat daar de omheining in slechte staat was.
Verleden jaar hadden we de vrouwen aangemaand om die met stokken te verstevigen. We vertelden hen toen dat
in 2017 onze prioriteit gefocust was genoeg geld bijeen te krijgen voor de tweede tuin en dat in de loop van 2018
hun omheining aan de beurt was. De vrouwen wisten dus dat de omheining van de eerste tuin zou vernieuwd
worden. Groot was onze ontgoocheling toen we er aankwamen en wat zagen we … geen groenten - niks, nul. Ze
hadden eind 2017 niets geplant omdat het een vergeefse moeite zou geweest zijn daar zonder een stevige
omheining, de dieren toch alles zouden opeten. Wel hadden ze mais geplant, omdat dieren dat niet lusten. Mooi
voorbeeld dus van mis-communicatie: van de vrouwen, van Momodou (die ons niet tijdig verwittigde) en
waarschijnlijk ook van ons, dat we het niet overduidelijk genoeg hadden gemaakt. De vrouwen die in de tuin werken
spreken enkel Fula – sommige Mandinka of Woloff, maar geen Engels. Dus moeten alle gesprekken vertaald
worden. In al de jaren dat we bezig zijn is dit de eerste grote tegenvaller, maar we hebben nu duidelijk gemaakt dat
we in de loop van dit jaar hier eenzelfde omheining gaan bekostigen als in de tweede tuin: stevig en degelijk en goed
voor minstens 10 jaar.
Dus verwachten we dat bij ons volgend bezoek de twee tuinen vol groenten staan, en dat er tussen de twee
gemeenschappen een goede verstandhouding zal zijn.
We hebben ook nog een haan gekregen. Deze hebben we wijselijk bij
Momodou achter gelaten. Onze chauffeur had er al een oog op om
hem in de pot te steken. We hopen dat hij in Basse voor vele kleine
kuikentjes zal zorgen.

We willen iedereen bedanken voor hun steun want dit betekent dat de vrouwen van Nafugan, en daardoor ook voor
hun kinderen, een beter bestaan kunnen verwezenlijken. Abaraka baake.
Het SHHG-TEAM België

Noteer ook:

Afrikafeest
Leefdaal 2018
11e editie van het Afrikafeest :
Zaterdag 30 juni 2018
Parochiezaal, Dorpstraat 538, Leefdaal
vanaf 16.30 u
Cocktail- en sapbar, Afrikaanse eetstandjes, Djembe & Muziek, kinderanimatie, springkasteel, Afrikaanse
winkeltjes …
Voor meer informatie email naar afrikafeest@leefdaal.be
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