Beste Allemaal, 10 jaar geleden maakte ik mijn eerste reis naar Gambia.
Sindsdien is er veel gebeurd...
In 2007 reed een mondharmonicaleerling de Challenge Antwerpen-Banjul. Een autorit van ruim 7000 km
waarna de auto verkocht wordt en de opbrengst gedoneerd word aan een gecontroleerd goed doel. De
autos worden meestal gevuld met hulpgoederen. In dit geval was er een vraag van St Martin's School in
Kartong naar instrumenten om muziekles mee te geven. Via sponsors verzamelden we geld voor 60 nieuwe
mondharmonicas en ik maakte een boek met lesstof voor een jaar met teksten, noten en mondharmonica
tabs waarvan ook 60 exemplaren mee gingen. Johan reed en ik vloog naar Gambia waar ik 47 leerlingen
en 3 leraren een week lang 2x per dag les gaf. Na die week waren zij zo ver dat ze zelf in de loop van het
jaar zelfstandig de lesstof konden doorwerken. "Harmonicas at school" was gestart ! Inmiddels krijgen
zo al 10 jaar lang elk jaar 45 andere kinderen mondharmonicales. De boodschap is dat je taal kunt
schrijven in letters maar dat je ook muziek kunt schrijven , in noten. Verder is het voor bijna alle kinderen
de enige keer in hun leven dat ze de kans krijgen om een "echt muziekinstrument" te leren spelen.
In de loop van de jaren werd me regelmatig gevraagd hoe de mensen in Afrika leven en werken. Voor
de grap nodigde ik de vraagsteller dan uit om eens mee te gaan maar helaas kwam het hier nooit van . Tot
ik vier jaar geleden naar de lodge belde om te vragen of ik daar weer kon logeren en te horen kreeg dat ze
eigenlijk nog dicht waren maar speciaal voor mij zouden er een aantal mensen komen werken. Ik stuurde
een nieuwsbrief rond met de uitnodiging om deze keer mee te gaan zodat er niet alleen voor mij vijf
mensen een week lang op de lodge moesten zijn. Binnen een week waren alles huisjes bezet en gingen we
in oktober 2013 voor het eerst met een groep van 15 personen op "Back to the roots and cultural
exchange camp" . 's morgens voor de liefhebbers een mondharmonica workshop van 2 uur terwijl de rest
van de groep rustig "toilet maakte" of alvast een duik in zee nam waarbij je de pelikanen kunt zien
overvliegen. 's Middags een cultural exchange trip, ook weer voor de liefhebbers.En 's avonds werd er
muziek gemaakt.
In de loop van de jaren leerde ik ook steeds meer mensen in en om Kartong kennen. Er is geen honger
maar verder wordt er hevige armoede geleden. Ik merkte dat ik met wat thuis weg gegooid werd in
Gambia mensen gelukkig kon maken. Ik begon zomerkleding te verzamelen en verscheepte die naar
Gambia. De kleding werd verdeeld en in sommige gevallen doorverkocht en met het geld kon dan
bijvoorbeeld weer een kind naar school. In de loop van de tijd heeft zich dit uitgebreid naar allerlei
gebruiksgoederen en zelfs andere kleine hulpprojecten.
Op dit moment zijn we bezig met het realiseren van "Lamin's dream". Mijn contactpersoon in Gambia
heet Lamin ( zoals bijna alle oudste zoons) en is burgemeester van 6 dorpen waaronder Kartong. Een grote
schuur wordt verbouwd tot kleinere ruimtes waarin een soort ROC moet ontstaan waar meisjes vanaf 12
jaar een opleiding en zo een kans op een betere toekomst geboden kan worden. Nu mogen ze vaak na hun
12de jaar niet meer naar school maar moeten ze trouwen, kinderen krijgen en het gezin onderhouden. In
2015 werd een supermarktje ingericht en is er een ruimte voor de verkoop van 2de-hands kleding. In
2016 zijn op dit moment 3 lokalen betegeld en geschilderd waar naailes - engels - en computerles (
met 10 computers die door het maatschappelijk werk in Helmond geschonken zijn) gegeven gaat worden.
Het computerlokaal is ingericht en binnenkort worden de naaimachines verscheept. Ook is er al
sponsorgeld voor 2 jaarsalarissen voor 2 docenten zodat het project in ieder geval de mogelijkheid heeft
om goed te starten, in de hoop dat het daarna zichzelf in stand kan houden. Voor 2017 staat er nog in
hetzelfde gebouw een restaurantje met 2 gastenkamers op de verlanglijst waar de meisjes leren om
(vaak westerse) gasten te ontvangen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de bereiding van het eten
en hygiëne.
Mochten jullie meer informatie en beelden zoeken dan vind je die op
* www.violaharmonica.com -> Gambia
* youtube - violaharmonica Gambia (ook te vinden via violaharmonica.com)

Graag vraag ik jullie hulp :
- Op dit moment is er behoefte aan naaimachines. Graag hand- en trap -naaimachines omdat die altijd
gebruikt kunnen worden. Ook electrische naaimachines worden gebruikt tijdens de uren dat er stroom is en
voor betere afwerking. Voor de kenners : de oude naaimachines kunnen vaak alleen een rechte naad
maken en geen zigzag. Graag zouden we de meisjes aan het eind van hun opleiding een naaimachine mee
geven zodat ze ook echt aan het werk kunnen.
-Doorlopend is er behoefte aan :
* alles wat voor de naailes gebruikt kan worden : stof, garen, knopen, centimeters, naalden, kopspelden,
scharen, tornmesjes.
* oude nog werkende laptops en gsm's
* zomerkleding vooral voor babies/kinderen maar ook voor volwassenen
* textiel : handdoeken, lakens, dekbedhoezen, theedoeken, gordijnen.
* plastic doosjes met goed afsluitende deksels
* Bedden en matrassen
* Servies en bestek
* Gereedschap
* Schoenen
* Voor de scouts van de school rugzakken, reistassen en wandelschoenen.
* Klaptafels en stoelen
* Plastic stapelstoelen

Namens alle deelnemers in Kartong:

