GAMBIA
Sinds 2008 steunt de Stichting Vrienden van Effatha de welzijnsorganisatie van Doven GADHOH in
Gambia. Gadhoh staat voor Gambian Association of the Deaf and Hard of Hearing. In Kanifing heeft
deze organisatie een kantoor. De running costs worden door de Stichting Vrienden van Effatha
betaald. Zonder deze steun zou Gadhoh ter ziele gaan. Het is voor de Dovengemeenschap van
Gambia van groot belang dat zij een eigen plek hebben van waaruit allerlei activiteiten ten behoeve
van Doven worden georganiseerd. Dit centrum (rechts op de foto) is belangrijk bij de ontwikkeling
van de Gambiaanse gebarentaal. Gadhoh organiseert gebarencursussen en levert tolken zodat Dove
mensen geholpen kunnen worden in hun vaak moeizame contact met horenden.

Rechts op de foto is het gebouw van de Female Wing van Gadhoh te zien. Hier krijgen jonge dove
kinderen (nursery) les van Dove leerkrachten. Jonge Dove vrouwen krijgen les in koken, naaien en
bakken. Door een gebrek aan financiële middelen vertoont het gebouw nogalwat mankementen.

Het dak is hoognodig aan vervanging toe. Takken groeien door de golfplaten en overal zitten grote
gaten waardoor de regen vrij spel heeft.

De Female Wing is met kleine commerciële activiteiten begonnen. Ze verkopen pasteitjes en
broodjes aan voorbijgangers. De Dove medewerkers doen zo werkervaring op en verdienen ook nog
iets. Genoeg om de Female Wing draaiende te houden is dit bij lange na niet.

Welcome to Gadhoh Banjul Branch Female Wing Eatery.
De door Gadhoh opgezette school in Brikama is een succes. Er komen wekelijks Dove kinderen bij.
Het gevolg is dat de door Vrienden van Effatha en Stichting Buganala gebouwde school in Brikama
alweer veel te klein is.

De school in Brikama

De lokalen zitten meer dan vol. Er wordt zowel ’s morgens als ’s middags lesgegeven.
Vrienden van Effatha betaalt studiebeurzen voor 5 Dove studenten. Daarmee volgen ze met
ondersteuning van een tolk de opleiding voor leerkrachten primair onderwijs aan het Gambia
College. (Pabo). Er zijn al twee afgestudeerde Dove leerkrachten.
Met de St. John’s school for the Deaf in Gambia heeft Vrienden van Effatha al jarenlang een relatie.
Met hulp van Vrienden van Effatha is de aankoop van een schoolbus mogelijk gemaakt. Verder is het
dak van de school vervangen. Een belangrijk project is het voedselprogramma. Hierdoor is het
mogelijk dagelijks te koken zodat alle leerlingen (ca. 120) dagelijks een warme maaltijd krijgen. In een
arm land als Gambia is dit vaak de enige reden waarom ouders een Doof kind naar school sturen.

Er wordt dagelijks gekookt voor de leerlingen. Een flinke hap rijst, soms een stukje kip of vis maar
meestal met een groentesaus.

Om twaalf uur hebben de leerlingen honger. Een warme hap gaat er prima in.
Een groot probleem is het vinden van werk voor de schoolverlaters. Er zijn weinig leerlingen die
daarin slagen. Om aan dit probleem iets te doen is het plan ontstaan een boerderij op te zetten. Hier
kunnen Dove jongeren allerlei vaardigheiden leren waarmee ze in de toekomst geld kunnen
verdienen. Er worden kippen gehouden en groenten verbouwd. De producten die dit oplevert
worden op de markt verkocht. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Er wordt werkervaring opgedaan
en er wordt geld verdiend. De plaats waar dit gerealiseerd wordt is Kartong. Er is daar al een terrein
ommuurd. Vrienden van Effatha verschafte het startkapitaal.

Hier moet het boerderijproject worden gerealiseerd. Er staat al een muur die het geheel straks moet
beschermen tegen rondlopende dieren en inbrekers.

