
  
      

 
Hulp loopt dood, al meer 
dan 60 jaar lang wordt er 
hulp geboden aan 
Afrikaanse landen, we 
denken bruggen te 
bouwen, maar feitelijk 
bouwen we muren om 
de mensen heen……. 
 
 
 

Ontdek hier de visie van 
de Stichting Robin Hood 
 
 
 
Klaartje van der Aa 
voorzitter 

 

 
 
Ontwikkelingshulp is erg 
misleidend, het gaat 
vaak niet om de mensen 
waarvoor het  is bedoeld 
 

 



               Hulp ontwikkelt niet! 

• Financiële 
kennis is 
een 
noodzaak 

gambia 



In 2000 is de Stichting Robin Hood  gestart , dat was vanaf het begin niet gemakkelijk , wij wilden 
namelijk niet mee doen aan de  zieligheidscultus die de Afrikanen opgelegd hebben gekregen. Wij 
wilden ook niet de verantwoording dragen die elk volwassen mens zelf zou moeten nemen. 
Kinderen moeten door hun eigen ouders of familie worden opgevoed en het onderwijs zouden ze 
zelf moeten kunnen betalen. Maar het meest belangrijke is respect en oog voor wat er al is en 
waarom het onderwijs is zoals het is.  Wij dragen bij aan een financiële kennis………………….die 
ontwikkeling mogelijk maakt.  
 

Hoe kijken westerlingen naar Afrika? 

Het imago van 
afrika 

Een meer realistisch beeld, werkende 
mensen die hun kost verdienen  



 
 

Dankzij hulp wordt Afrika steeds armer en                          
hulpbehoevender. 

 
 

Door beelden die we zien op TV hebben we 
nauwelijks een realistisch beeld over 
Afrikaanse landen. 
We bestrijden de symptomen van armoede 
en bieden hulp waarbij de zelfbevoegdheid 
van de mensen wordt ontnomen, 
hulpverlening waarvan wij denken dat nodig 
is biedt geen kansen om te 
groeien/ontwikkelen. Zij moeten zich 
aanpassen aan de hulp, dit zou andersom 
moeten zijn. 
 
Hierbij denken we alleen aan onze eigen 
doelen.  
 
Met het  onderwijs is niets mis, het is pas 
slecht als wij westerlingen gebouwen en 
leerstellingen adviseren die wij nodig vinden. 
 
Afrika wordt hierdoor  afgesneden van de rest 
van de wereld. We gaan voorbij aan de 
essentie, het recht om te gedijen in eigen 
land. 
 
Elk mens wordt geboren met ongekende 
krachten en mogelijkheden, deze kan je niet 
ontwikkelen wanneer je wordt geplaatst in 
een zieligheidcultus, alleen maar leert om je 
hand op te houden.  
 
Elk land heeft mogelijkheden om in te 
gedijen, wanneer wij westerse mensen 
ophouden om deze mensen als kinderen te 
behandelen hebben zij ook een kans om te 
gedijen in eigen land.  
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

Voor Afrikanen zijn autonomie en 
individualiteit van minder groot 
belang als de gemeenschap 
vooropstaat.  
 
Adviezen die Afrikanen krijgen van 
westerlingen hebben niets gemeen 
met deze belangen.  
 
Wij hebben geleerd om ons voorop 
te stellen. 
 
Het ontbreekt ze niet aan kennis 
betreft gezondheid, onderwijs of 
ziekte nog aan kennis om meubels 
te maken op eigen niveau van het 
land. 
 
 
 
 

Wij westerlingen zouden meer moeten weten van de 
Afrikaanse cultuur, wanneer we echt willen dat zij 
onafhankelijk worden. 



Hoe is ontwikkelingshulp ontstaan? 

 
Hulpverlening voor Afrikaanse landen is tot stand gekomen nadat Nederland door 
het Marshallplan is geholpen die was gericht op de economische wederopbouw 
van de door de oorlog getroffen landen in Europa. Deze hulpverlening werkte. 
 
Er heerste de opvatting dat voor economische groei investeringskapitaal van groot 
belang was. 
Afrika was nu rijp voor hulpverlening, een continent met slecht betaalde banen, 
niet opgeleide bevolking en een vrijwel geen bestaande belastingbasis. Afrikaanse 
landen hadden geen hulp nodig voor een wederopbouw maar van een 
ontwikkeling. 
 
In de vijftiger jaren werden er veel Afrikaanse landen onafhankelijk verklaard op 
papier, zij bleven afhankelijk van de vrijgevigheid van hun voormalige koloniale 
meesters met een flinke dosis eigenbelang, het handhaven van strategische-
geopolitieke steunpunten. 
 
Het werd een handel in macht en invloed, die tot noch toe de Afrikanen niet 
onafhankelijk maakt en de armoede niet oplost. 
 
Kapitaal kan niet worden geïnvesteerd, het verdwijnt in de zakken van Afrikaanse 
leiders, maar ook in Nederland wordt er veel geld weggesluisd wat naar Afrikaanse 
landen zou moeten. 
  
De donateur bepaald nog steeds wat er moet gebeuren ook al is dit voor de lokale 
context niet van belang. 
 
 
 

 



Er is meer uitstroom van geld dan instroom. 

 
Multinationals stelen miljarden van afrika  ( bron wim bossema 2015) en 
zuigen niet alleen  grondstoffen uit Afrikaanse landen. Ze ontduiken er ook de 
belastingen op grote schaal. De Afrikanen staan machteloos. 
 
De voorzitter, de vroegere president Thabo Mbeki,  presenteerde het rapport 
van de AU in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, na vier jaar onderzoek. In 
het rapport is er sprake van 50 en 148 miljoen dollar per jaar aan geroofde 
waarde. 
 
In Ethiopië is er 10% economische groei toch sterven er mensen van de 
honger. 
 
Afrika wordt het hardst getroffen door de clandestiene kapitaalsroof volgens 
weer een ander rapport van het Amerikaanse onderzoekers Global Financial 
Integrity. 
 
Door subsidies en leningen raken Afrikaanse landen in de problemen. 
 
Er is meer hulp door eigenbelang dan voor de noden van de Afrikanen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afrika zou meer gebaat zijn met adviseurs van geopolitiek en 
fiscale wetgevingen. Het ontbreken van Financiële kennis is het 

grootste probleem in Afrikaanse landen.  



Oeganda 

In Oeganda werken wetenschappers aan een genetisch gemodificeerde 
banaan. Er is een stevige, vaak vanuit het Westen gefinancierde, lobby 
tegen gentech. Onderzoeker Priver Namaya noemt dat 'Lelijke 
zelfzucht.’ Ze voegt toe: ‘Het Westen heeft belang bij het voortbestaan 
van voedselschaarste in Afrika. 



Nog steeds zoals in de koloniale tijd, eigenbelang is 
groter dan de noden van de Afrikanen 

De opmars van supermarkten in Afrika wijst op vooruitgang; een groeiende 
middenklasse, meer welvaart en betere infrastructuur, maar ze verdringt ook de 
kleine winkeliers en marktvrouwen met hun groenten, fruit en vis.  
Kortom: deze buitenlandse supermarktketens verstoren de informele economie 

waar het continent grotendeels op drijft, terwijl de winsten wederom in 
Parijs of Londen worden uitgekeerd. 

In de mondiale jacht op 
vruchtbaar land, grondstoffen 
en marktaandeel in Afrika 
komen Afrikanen er doorgaans 
bekaaid af.  
 
 In het mondiale krachtenspel 
wegen de economische 
belangen van anderen 
blijkbaar zwaarder dan de 
noden van de Afrikanen.  
 
Dat roept de vraag op of Afrika 
zich eigenlijk wel kán 
ontwikkelen, zolang de 
hongerige ogen van de rest van 
de wereld op het continent zijn 
gevestigd. 



 

                                        

 

Rwanda; koffieboeren kunnen nog steeds amper 

rondkomen  
 

 
  De winsten blijven hangen in de 

lange distributieketen van 
boer tot supermarkt.  

 

   Van de 200 miljard euro die 
omgaat in de  wereldwijde 
koffiehandel blijft slechts 10 
procent in het land van 
herkomst. 

   Dat geldt voor koffie, katoen, 
cacao, palmolie, suiker en 
alle andere handelsgewassen 
die in het Westen worden 
verwerkt tot waardevolle 
producten., 

 

 

 
Hoewel Afrika zeker gebaat is bij door buitenlandse ondernemingen meegebrachte 
expertise en kapitaal, is er een keerzijde: 
 investeren in Afrika gebeurt niet uit liefdadigheid maar uit eigenbelang.  
 
Bedrijven zoeken naar de plekken met de goedkoopste arbeid, de meeste grond, de 
laagste belastingtarieven en de minste politieke weerstand. Dat brengt 
onvermijdelijk uitwassen als uitbuiting, landroof en corruptie met zich mee. 
 
Zoals vaker bij dergelijke grootschalige grondacquisities blijven de beloofde banen 
uit. De lokale politici en dorpshoofden daarentegen worden ‘beloond’ voor hun 
medewerking aan het bedrijf. Zij rijden ineens rond in dure auto’s of wonen in 
stenen huizen met een schotelantenne op het dak. 
 
 
 

Koffieboer Joël : ‘Ik drink alleen de gratis 
oploskoffie die ik jaarlijks van de 
coöperatie krijg. Echte koffie kan ik niet 
betalen.’  



 
 

In het klein gebeurd er precies hetzelfde  

  
Studenten  hebben de stichting een aantal jaren geleden benaderd, zij hadden  
€ 18.000 om te besteden voor een project in 
 
Wij hadden een  project in Bansang vanuit de school die de stichting heeft 
gefinancierd, in een klap zou  de school genoeg geld kunnen verdienen om zelf de 
school te kunnen onderhouden.  
 

 

 
 
ijks constant elektriciteit.  

Van hieruit zou er een 
groei/ontwikkeling  ontstaan die zij 
zelf in de hand kunnen houden.  
Financiële kennis ontwikkelt zich 
vanzelf wat zeker ten goede zou 
komen voor de economie. Maar zij 
wilde 100 ICT ers  opleiden. 
Er is weinig of geen werk voor 
ICTers  er is nauwelijks dagelijks 
elektriciteit 

Nederlandse ondernemer wil 
helpen in de landbouw, uiteindelijk 
ging het om eigen gewin.  
De landeigenaren geven hun  land 
om op te verbouwen, lokale 
mensen doen onderzoek zij hebben 
hier twee jaar aan gewerkt, zonder 
enige betaling zelfs niet voor de 
onkosten die zij hebben moeten 
maken. Het hele project kon niet 
doorgaan omdat de ondernemer 
geen geld had. 

Het is duidelijk dat hier een financiële kennis noodzakelijk is 
voor de Gambianen zodat ze niet steeds worden benadeeld. 



 
Kraamklinieken  

 
Ontwikkeling op eigen niveau en 
financieel draagvlak 

Voorbij aan de ontwikkeling 

 
Vroedvrouwen werken zelfstandig, zij 
doen hun werk met samenspraak en 
verbondenheid samen met de lokale 
bevolking. Vanuit deze positie ontstaat 
er altijd een groei. 
 
Problemen geven juist een gelegenheid 
tot groei en verbetering. 

Zij komen ineens in deze situatie 
terecht, ze zijn hun zelfstandigheid 
kwijt en missen de ervaring en 
kennis  die juist zo belangrijk is, om 
stap bij stap hier te komen.   
 
Nu kunnen wij westerlingen weer 
beweren dat het onderwijs slecht is. 
 
Er is geen financiële draagkracht 
vanuit eigen land en ook geen 
leerstellingen. Wanneer de donateur 
stopt met financiële steun sluiten de 
deuren. 

Onderwijs wat niet toereikend is en aangepast moet worden door 
buitenstaanders kan erg denigrerend werken. 



                                  Minikrediet 

Minikredieten werken niet altijd. Het 
probleem is dat de mensen  niet weten  
hoe ze een zaak moeten leiden betreft 
de inkomsten en uitgaven, wat ze opzij 
moeten leggen voor de kosten van het 
bedrijf en de inkoop van goederen.  

Door gratis gereedschappen te geven   

bv voor een timmerbedrijf hebben zij  
nooit geleerd dat deze een kostenpost 
zijn.  

 

Dit is natuurlijk makkelijk uit te leggen 
maar in de praktijk werkt het heel 
anders.  

De meeste Afrikaanse landen hebben 
geen sociale voorzieningen, zij helpen 
elkaar wanneer er geld nodig is voor 
eten, ziekte en nog veel meer wat je 
dagelijks tegen kan komen 

De salarissen liggen erg laag, gemiddeld 
€ 40.00 per maand, dit is  niet in 
verhouding tot wat de dagelijkse 
levensbehoefte kosten, een lunch met 8 
personen kost €1.00, benzine kost €1.20 
per liter, huur van een huis € 20.00.  

 

Zij kunnen het krediet vaak niet terug 
betalen zonder zelf in de problemen te 
komen.  

 

 

 

.   

 

Financiële kennis is 
noodzakelijk 

Niet alle minikredieten zijn zonder resultaat, kennis is 
noodzakelijk 



Gratis goederen remt de mogelijkheden van de lokale 
timmerman 

• De lokale timmerman in Gambia, 
heeft kennis en opleiding, het 
ontbreekt hem echter aan 
ervaring en goede materialen,  
door gratis goederen en meubels 
die naar Gambia worden 
verscheept heeft hij minder werk 
en kan niet concurreren tegen de 
meubels die uit Nederland 
komen. Gratis gereedschappen  
zetten zijn bekwaamheid als 
ondernemer buiten spel. 

 

 

 
 
In Gambia  zijn er veel Nederlandse ondernemers, mensen die restaurants of 
hotels bezitten.  
Gambianen werken voor hen voor een schamel loon waarbij ze nog niet eens de 
huur kunnen betalen van hun woning. Toeristen betalen nauwelijks de kosten voor 
een taxi, benzine kost 1,20. Gambianen zijn al blij als ze een kopje rijst kunnen 
kopen van een rit.  
 
Het gebeurt ook vaak dat ze helemaal geen loon krijgen aan het einde van de 
maand.  
Toeristen zijn vrij gul met het naar beneden halen van de Afrikaanse cultuur en 
verrijken zich met zichzelf op een voetstuk te plaatsen door: 
 
Nederland is rijk, wij zijn gezonder en worden ouder, wij leven in een democratie, 
bij ons is alles beter, wij zijn intelligenter. Dit geeft de Gambianen ook geen 
realistisch beeld van Nederland. 
 

 

Toeristen brengen niet alleen geld naar Gambia. 

Financiële ontwikkeling voorkomt overbodige hulp en misbruik 



Uitdaging voor de avonturier?? Armoede voor de 
Gambianen!! 

• Maar wat doet het voor de 
Gambianen en de economie?? 

• Jaarlijks rijden er jongeren naar 
Gambia met oude auto`s, deze  
auto`s worden in Gambia 
verkocht of weggegeven. De 
auto`s zitten vol met gratis 
spullen.  

• Er zitten zelfs Vijfcilinders bij, 
die erg duur zijn  om in Gambia 
mee te rijden. De benzine kost 
meer dan een euro. 

•  Er zijn al zoveel taxichauffeurs 
die nauwelijks kunnen leven van 
wat het opbrengt. 

 

• Oude auto`s  hebben geen lang 
leven in Gambia 

• Ze denken iets te hebben maar 
door weinig of geen kennis van 
financiële zaken komen ze in de 
problemen. 

 

Het lijkt er meer op dat wij de armoede in Afrikaanse landen 
meer nodig hebben om ons doe te bereiken. 



Weeshuizen en scholen zijn  toeristische attracties 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 

Vrijwilligerswerk is aantrekkelijk voor de 
westerse mensen, scholen hebben geld 
nodig. Het zou normaal zijn dat deze 
vrijwilligers hier geld voor betalen. 
 

 
 

Vaak zijn kinderen niet eens wees, leraren worden aan de kant gezet .  
 

Kinderen worden bekeken en in de armen genomen, zo wordt de kinderen  alleen maar 
geleerd dat ze afhankelijk zijn  van de westerse wereld.  Vrijwilligerswerk is ook erg 
geliefd in Afrikaanse landen. Leraren en kinderen zwaaien voor een foto. Misschien 
levert het geld op. Weeshuizen kosten veel geld voor het maandelijks onderhoud, dit 
geld moet van het westen komen. Wanneer het stopt is er een groot probleem voor de 
Afrikanen. 

 
Voordat er weeshuizen waren werden 
weeskinderen ondergebracht bij familie 
kinderen groeien op met broers en 
zussen. 

Toekomstige leraren, zij hebben een 
goede opleiding gehad in Dakkar 



Westerse mensen denken dat Afrikaanse vrouwen onderdrukt worden. 

Voordat de economie in Nederland 
groeide hadden vrouwen een dagtaak 
aan het huishouden. Weg van de 
armoede vond er een ontwikkeling 
plaats bij de vrouw.  
 
Zonder  deze economische groei was 
er geen ontwikkeling mogelijk. 
Wanneer wij nu vanuit onze positie 
kijken naar de Afrikaanse vrouw  
hebben we een oordeel.  
 
 

“Onderdrukking “ en hier is 
helaas veel hulp op 
gebaseerd. 
 
Jonge jongens willen werken en naar 
school, hulp gaat steeds vaker naar 
meisjes.  
Jongens komen in opstand. 
 
 
 
 
 
De moderne Nederlandse vrouw 
heeft nog veel meer taken, kinderen 
carrière, man huishouden en sinds 
kort de mantelzorg en dat moeten 
we ook zelf doen. 

Jaren 50 



Waarom hulp de ontwikkeling kan  belemmeren! 

Vrouwenbesnijdenis is een traditie die 
van generatie op generatie door wordt 
gevoerd bij families. Moeders zijn bang 
dat hun dochters anders geen man kan 
krijgen , zij zouden onrein worden 
genoemd.  
 
Vrouwen  die zijn besneden hebben het   
moeilijk bij de bevalling er worden veel 
kinderen dood geboren en ook sommige 
moeders redden het niet. Vroedvrouwen 
komen aan huis, maar zij hebben 
speciale hulp nodig.  
 
Het ziekenhuis is te ver en moeilijk te 
bereiken voor veel mensen, dit zou een 
aanleiding kunnen zijn om de 
besnijdenissen onder de loep te nemen 
er zou een groei/ontwikkeling ontstaan.  
 
Zij worden nu geholpen door een 
echtpaar die een kraamkliniek in het 
dorp gaan bouwen.  
 
Deze goed bedoelde hulp kan de 
ontwikkeling stagneren nu ze zich veilig 
voelen met een kraamkliniek dicht bij 
huis. gaan ze wel of niet door met de 
besnijdenissen??  
 
 
 
Wat zouden zij doen zonder deze hulp?? 
 
 
 

 

 
 

 

Goed bedoelde hulp kan 
ontwikkeling tegen houden. 

Wat zouden zij doen zonder deze hulp? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Een hele nacht verstoppen Nice Leng'ete en haar zus zich in een boom als ze 
worden opgehaald voor de ceremonie. Ze moeten besneden worden. 
De dan 8-jarige Leng'ete wil niet naar de ceremonie, waarbij ze met kracht 
wordt vastgehouden door meerdere vrouwen. Het zal pijn doen,  
 
Ze overtuigt haar zus om ook niet te gaan. 
De meisjes krijgen harde klappen van hun ooms voor hun ongehoorzaamheid. 
De volgende keer als de meisjes worden opgeroepen, gaat de zus van 
Leng'ete wel. Kort na de besnijdenis moet ze van school af en wordt ze 
uitgehuwelijkt aan een oudere man. 

• Maar Leng'ete houdt vol en zoekt steun bij haar grootvader die voor haar 
opkomt en ervoor zorgt dat ze niet besneden hoeft te worden. Het maakt 
haar tot een schande voor het dorp, maar het zorgt er ook voor dat ze haar 
school kan afmaken en zelfs kan gaan studeren.  

• Want een niet-besneden meisje is voor haar gemeenschap geen echte vrouw, 
dus trouwen hoeft nog niet. 
  

 

 

Bevolking ontwikkelt zelf zonder bemoeienis van Westerse 
mensen Zuid Afrika! 

Ontwikkeling vanuit eigen visie 



Wat doet hulp met de Gambianen? 

Sport ( krant) meld in 2015 

KEEPSTER GAMBIA 
VERDRINKT TIJDENS 
VLUCHT NAAR EUROPA 

 
 

 
Problemen genoeg  door hulp  waar geen 
ontwikkeling mogelijk is. Veel hulp focust 
zich op wat er niet is. Veel 
teleurstellingen door onwetendheid en 
onbegrip. 
 
Dit ondermijnt het zelfvertrouwen en 
kan zelfs gevolgen hebben voor enige 
zelfwaardering als je niet aan de normen 
kan voldoen die opgelegd worden vanuit  
Europese perspectieven, je 
zelfwaardering gaat richting  zee. 
 
Bovendien hebben de 
Afrikanen/Gambianen ook geen 
realistisch beeld van Nederland of 
Europa.  
 
Er wacht ze een zelfde probleem 
afhankelijk , ontwikkelen niet maar 
kunnen zich alleen maar aanpassen, 
maar nu zonder familie of vrienden. Zij 
blijven een vluchteling. 
 

 

 
 

 

Om mensensmokkelaars voor de reis 
naar Europa te betalen lenen de 
meeste migranten geld van hun 
familie. Maar voor velen blijft het 
daar niet bij, doordat ze ten prooi 
vallen aan criminele bendes die hun 
gevangen nemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ze bonden ons vast en sloegen met 
stokken op onze handen en 
voeten,legt Ndiaye uit. “Ze eisen dan 
geld om je vrij te laten. Als je niet 
betaalt gaan de martelingen door, of 
ze vermoorden je gewoon. 

Ontwikkelen in eigen land  

https://dn9ly4f9mxjxv.cloudfront.net/app/uploads/2018/03/29142136/Mustapha_Sallah-KLEIN-1600x1071.jpg


Betrokkenheid is belangrijk voor iedereen. Dat doen de 
lokale mensen beter en dat is logisch. 

• In Burkina Faso lopen experimenten om malariamuggen genetisch uit te roeien. 
De eerste gemodificeerde muggen zijn al vrijgelaten.   

• De Afrikaanse onderzoeker voert al 7 jaar een dialoog. Iedereen is belangrijk, ook 
de mensen die niet kunnen lezen en schrijven worden betrokken in deze 
beslissing.  Het is belangrijk dat iedereen weet wat er gaat gebeuren. 

 

 

 

 

Opgefleurd met muziek  en dans 
worden alle mensen betrokken bij de 
beslissing. 

Empathie is makkelijker van mensen uit eigen land 



 
De regering doet er alles aan om jongeren in eigen land te 

houden. 

 

• Mohamed Ceesay, een 20-jarige boer 
uit de regio Central River in Gambia, 
is een schoolverlater. Maar dankzij 
een initiatief om lokale jongeren te 
ontmoedigen naar Europa te 
emigreren, verdient hij nu bijna de 
helft van het salaris van een minister 
uit zijn rijstoogst. 

• Hij verdient 35.000 Gambiaanse 
dalasi ($ 1.170) om de drie maanden 
of zo, de helft van wat 
regeringsministers in dit West-
Afrikaanse land verdienen (hun 
maandelijkse salarissen zijn ongeveer 
$ 667, wat neerkomt op ongeveer $ 
2.000 over drie maanden). 

 

• De Gambiaanse overheid heeft 
boeren in 10 van de meest kwetsbare 
districten van het land voorzien van 
voedingen, zoals tractoren, tractoren, 
rijstdorsers, zaaimachines, 
sinusschoffels en zakken 
kunstmest. "In juli oogstte ik 20 
hectare rijstvelden op mijn eigen 
boerderij en onze vereniging oogstte 
100 hectare in het Central River-
gebied," zei Ceesay. 

 

Ceesay is een van de 50 jonge 
boeren die deel uitmaken van 
Operation No Back Way to 
Europe, een in 2008 opgerichte 
vereniging die jongeren 
ontmoedigt illegaal te 
emigreren.  

 

Kansen vanuit eigen bodem,  mensen willen werken en voor 
hun familie zorgen. 



Hulp uit eigen land heeft een meerwaarde  

 
• In Gambia zijn er veel albino’s die een 

redelijk normaal leven hebben. Ze 
worden geaccepteerd door familie en 
vrienden, op scholen kunnen ze het 
wel moeilijk hebben, net zoals in 
Nederland hebben mensen met een 
ander uiterlijk hiermee te maken 
 
 

 
• In sommige Afrikaanse landen 

worden albino’s gezien 
als mensen die geluk brengen. 
 

• Camilla op bezoek in Gambia 
 
 
 
 

• In Mali, een buurland van Gambia heeft 
de Malinese zanger Salif Keita een 
stichting opgericht. Zijn zus (ook een 
albino)  is overleden aan de gevolgen van 
huidkanker. Hij vecht voor respect en 
erkenning. 

• Zijn stichting betaald aan de medische 
zorg voor de ogen, huidkanker en 
zonnebrandcrèmes. Hij helpt de albino’s 
in Mali en omliggende landen. 

 

 

 
 

Meer empathie  wanneer je met hetzelfde probleem hebt te kampen, 
bovendien wordt er door de westerse mensen vaak gedacht dat albino’s 
geen respect hebben en dat is in veel Afrikaanse landen niet zo. 



Vrouw van oud President Jammeh start campagne tegen 
kindhuwelijken 

• HOME AFFAIRS: A story of child marriage survivors 
•   
•   
•   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Presidentsvrouw Zineb Yammeh start campagne tegen 
kinderhuwelijk 

• Bron: Uit het Dagblad POINT The Gambia 
•   
• Woensdag, 22 juni, 2016, 
• Jonsaba Jaiteh en Fatou Ceesay spreken bij de officiële lancering van 

presidentsvrouw Zineb Yahya Jammeh campagne tegen 
kinderhuwelijk in Gambia, zij werden gedwongen om te trouwen 
met een man waar zij niet van hielden. 

• Vertellen hun verhaal tegenover 100 van lokale en internationale 
hoogwaardigheidsbekleders, met inbegrip van de Verenigde Naties 
ambtenaren bij de lanceringsceremonie. 
 

• .Auteur: Adama Jobe The Gambia 
  
  

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=nl&a=http://thepoint.gm/


Oud President Jammeh verdedigt vrouwenrechten!! 

25 november 2015 14:12Laatste 
update: 25 november 2015 14:28 
    
President Yahya Jammeh van 
Gambia heeft een verbod op 
vrouwenbesnijdenis uitgevaardigd 
dat onmiddellijk van kracht gaat. 
De president kondigde het verbod 
aan tijdens een bezoek aan zijn 
geboorteplaats Kanilai, meldt de 
Britse krant The Guardian.   
Jammeh heeft het besluit genomen, 
omdat er volgens hem bij de islam 
geen 'religieuze legitimatie' voor het 
besnijden van vrouwen te vinden is. 
De president beklemtoonde dat 
ouders en lokale autoriteiten gestraft 
worden als zij zich niet houden aan 
het verbod.  

 
Campagne 
Vrouwenbesnijdenis kan leiden tot 
levenslange gezondheidsproblemen, 
zoals bloedingen, infecties, pijn en 
zelfs onvruchtbaarheid. 

 
 

 
Kenners noemen het besluit 
opmerkelijk, aangezien er volgend 
jaar presidentsverkiezingen zijn. Het 
verbod kan hem stemmen gaan 
kosten, omdat hij de rechten van 
vrouwen verdedigt. 
Door: NU.nlBeeld: ANP 

President van Afrikaanse landen, daar hoor je vaak alleen 
maar slechte dingen van, de realiteit is anders. 

http://www.theguardian.com/society/2015/nov/24/the-gambia-bans-female-genital-mutilation
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/24/the-gambia-bans-female-genital-mutilation


Belangrijke noodhulp wordt niet vertrouwd. 

 
In de Congo proberen artsen met gevaar voor hun leven de ebola-epidemie in 
te dammen. In het gebied zijn tientallen militiegroeperingen actief die de 
medische operaties belemmeren en al zeker vijf artsen hebben gedood.  
 
Maar in het wantrouwen van de lokale bevolking schuilt een nog grotere vijand. 
Het belemmert de opsporing van ebola-patiënten  
We kwamen hier om een besmette man te onderzoeken, maar hij is er vandoor 
gegaan. De vrouw van de man stierf aan ebola, maar dat wilde hij niet 
accepteren. "Volgens hem was zijn vrouw gestorven als gevolg van hekserij." 

  
 
 

Logisch gevolg van alle hulp waar geen betrokkenheid is, 
“onwetendheid en de vele teleurstellingen” maakt de mensen 
wantrouwig.  



In Nederland is ook armoede! 

• Het onderwijs in Nederland wordt 
slechter,  leerkrachten worden 
onderbetaald 

• De criminaliteit en 
onverdraagzaamheid nemen toe 
maar er zijn te weinig  politie 
mensen die bovendien worden 
onder betaald 

• De behoefte aan zorg neemt snel 
toe, maar er is een schrijnend 
tekort aan zorgpersoneel:  

• Er is een woning tekort   
• Meer dan 600.000 gezinnen in 

Nederland leven onder de 
armoedegrens en daarmee ook 
vele kinderen  

• Het drinkwater raakt vervuilt 
• Spoedeisende hulp moet 

regelmatig de deuren sluiten 
• Er zijn meerdere ziekenhuizen 

failliet 
• Zwangere vrouwen komen in 

kritieke situaties door lange 
reistijden 
 

 
 

 
 

Onder veel betere omstandigheden heeft de westerse wereld zich weten te 
ontwikkelen. Daar heeft zij niettemin eeuwenlang over gedaan. Maar opmerkelijk 
genoeg is zelfs  Nederland er niet in geslaagd om hier de armoede volledig uit te 
bannen. 

 

Armoede kan je niet bestrijden door gratis goederen te geven! 



Het gaat duidelijk niet om de armoede, landen blijven arm en worden steeds armer wanneer 
wij als westerlingen niet inzien dat opgelegde hulp niets uithaalt,  maar dat we de bevolking 
in Gambia moeten behandelen als mensen die ons iets te bieden hebben en mogen 
samenwerken met hen, net zoals we dat in andere, niet arme landen doen.  
Wederzijdse verantwoording voor wat je krijgt en geeft.  

Het gaat niet om armoede!  

. 

Het kan anders 

 
We hebben veel problematiek achter de rug  door cultuurverschillen en door 
gewoonten die al meer dan 60 jaar lang zijn overgebracht van generatie op 
generatie. Daar zijn we niet voor weggelopen, maar hebben deze aangepakt. Wij 
kunnen ons inzetten voor de financieel-economische ontwikkeling van de 
Gambianen.  
Daarvoor is nodig dat medelijden en eigen doelen, onderdanigheid en bedelen 
worden omgezet in wederzijds belang en gelijkwaardigheid. 

Wederzijdse verantwoordelijkheid voor geven en nemen.   

Het kan anders en daar zijn wij als stichting al 19 jaar mee bezig, het gaat niet snel, het is 
moeilijk om een imago te veranderen van twee kanten(!). 
Toch lijkt het nu te lukken. 


