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De combinatie van iets betekenen voor een ander en een 
uitdaging hebben wij gevonden in Antwerpen-Banjul.

De motivatie:

Wij willen graag onze bijdrage leveren aan mensen die veel 
minder hebben dan wij en daarnaast trekt ons de uitdaging 
om met een voertuig van Antwerpen naar Banjul te reizen 
ontzettend aan.

Wanneer je iets wilt betekenen voor de mensen in de ont-
wikkelingslanden kun je kiezen voor de organisaties die al op 
grote schaal actief zijn en regelmatig niet zo positief in het 
nieuws komen of proberen een andere weg te vinden.
Dit laatste hebben wij gedaan en gevonden bij de Stichting 
Helping Hands (www.helpinghands.nl). Deze stichting  
organiseert jaarlijks de challenge Antwerpen – Banjul. 
Deze challenge is een tocht van ruim 7000 km die een kleine 
3 weken duurt waarbij je diverse landen en gebieden door-
kruist zoals Frankrijk, Spanje, Marokko, de Sahara, Maurenta-
nie en Senegal. Dit om uiteindelijk in Gambia aan te komen. 

Deelnemen is een kwestie van organiseren. Je stelt een team 
samen, je koopt een auto of motor en je start op 5 oktober 
2013 samen met andere teams in Antwerpen om deze chal-
lenge te ondernemen.  

Het voertuig wordt in Banjul rechtstreeks geschonken aan 
een goed doel of het voertuig wordt geveild en de opbrengst 
gaat volledig naar het goede doel. Bij dit goede doel heeft 
stichting Helping Hands vooraf al een groot aantal projecten 
geselecteerd die aan de voorwaarden voldoen. Uit deze gese-
lecteerde projecten maak je als team nog een keuze. Over het 
door ons gekozen project verderop meer.

Om te kunnen starten en deze challenge uit te rijden zijn na-
tuurlijk de nodige fi nanciële middelen noodzakelijk. Je moet 
hierbij denken aan: aanschaf  voertuigen, verzekeringen, 
belastingen, tol, inschrijfkosten, brandstof e.d. Hiervoor zijn 
wij op zoek naar sponsoren.

  bestaat uit de volgende personen:

Hans van de Ven
Peer Pennings
Bert Schreurs
Paul Oyen
Willem Oyen

Op de site www.teamxbanjul.nl worden deze deelnemers 
voorgesteld.

Ons Project:

Aljamdu, Aanleg vrouwentuin 
 
Voor deze Challenge is behalve de uitdaging het helpen van 
deze mensen een belangrijk doel voor deze reis. 
En dan niet zozeer in het geven van geld, maar het on-
dersteunen van een concreet project waarmee men in de 
toekomst voedsel en een inkomen uit kan halen. Als project 
hebben wij De vrouwentuin van Aljamdu gekozen. 

Om de gezondheid te bevorderen en de gezinnen in het dorp 
Aljamdu meer kans te geven op een extra inkomen is er een 
project opgezet om gezamenlijk groente en fruit te verbou-
wen. Dit is grotendeels het werk van de vrouwen en daarom 
wordt dit project de “vrouwentuin” genoemd.

Het voordeel om dit gezamenlijk te doen is erg groot.
Bij een vrouwentuin kunnen zaken geregeld worden die voor 
één persoon of één familie gewoon te duur zijn. Hierbij moet 
vooral gedacht worden aan goede afrastering, goede water-
voorziening en aanschaf van verschillende zaden en gereed-
schap. Wanneer de tuin gaat produceren zullen de vrouwen 
de verdere kosten uiteindelijk zelf moeten dragen, maar 
hier tegenover staan natuurlijk de inkomsten uit verkoop en 
het feit dat men natuurlijk groente en fruit heeft voor eigen 
consumptie. 

Deze gemeenschap heeft nog de nodige fi nanciële middelen 
nodig om dit project verder  op gang te helpen. De waterput 
is al geboord, maar er moet nog een pomp aangeschaft 
worden en zonnepanelen om deze pomp te laten draaien.

Dus een concreet project, wat mede door uw sponsoring 
mogelijk gemaakt kan worden.

Bijkomend voordeel van dit project is dat er in dit dorp al een 
Nederlandse stichting actief is die de projecten begeleid en 
hierop toezicht houdt. Informatie hierover is te vinden op: 
www.aljamdu.com
Deze Nederlands stichting heeft in Aljamdu al diverse andere 
zaken geregeld, zoals de bouw van een kleuterschool, bouw 
toiletvoorzieningen en keuken bij de school, ondersteuning 
van landbouwprogramma’s, e.d.. 
Dus sinds de oprichting van deze stichting in 2007 is er al het 
nodige werk verricht waar de bevolking dagelijks profi jt van 
heeft. Enkele keren per jaar gaan leden van deze stichting 
een kijkje nemen om de voortgang van de diverse projecten 
te bespreken en te beoordelen. Mede door de inzet van deze 
Nederlandse stichting kunt u er zeker van zijn dat de mid-
delen op de goede plaats terecht komen en dus ook goed 
besteed worden.

Wij hebben voor de Vrouwentuin gekozen omdat dit een 
structurele bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van 
Aljamdu. De inwoners van Aljamdu geven wij hierdoor de
mogelijkheid om een inkomen te vergaren waarmee zij beter 
in het levensonderhoud van hun gezinnen kunnen voorzien. 

Doordat hiermede in de basisbehoeften voorzien wordt heeft 
men op termijn ook meer mogelijkheden om zich verder te 
ontwikkelen en bijv. de kinderen een passende opleiding te 
geven.
In Gambia gaat op dit moment ongeveer 60% van de kin-
deren tot 13 jaar naar school. Vanaf hun 12e jaar gaat nog 
maar 16% van de kinderen naar school. 

Gambia en haar bevolking kan zich alleen verder ontwikkelen 
als deze percentages (fors) omhoog gaan. Maar om meer 
kinderen naar school te laten gaan moet men wel de moge-
lijkheid hebben om in hun dagelijkse levensbehoeften, zoals 
eten en drinken te voorzien. Daarna is er pas geld over voor 
de scholing van de kinderen.
Door initiatieven als de Vrouwentuin te ondersteunen komen 
er meer mogelijkheden voor de kinderen en dus de toekomst 
van Gambia.

Na het doorlezen van bovenstaand verhaal bent u hopelijk 
net zo overtuigt als wij en overweegt u om een fi nanciële 
bijdrage te leveren of om sponsor te worden.

Fantantisch !!!!

Om iedereen de mogelijkheid te geven onze missie en dus 
ook dit project fi nanciëel te ondersteunen hebben wij een 
2-tal mogelijkheden bedacht, nl:
- Sponsoring.
- Trajectsponsoring. 

Sponsoring:
Voor sponsoren hebben wij een 3-tal pakketten samenge-
steld;
 - Sponsorpakket van € 1.000,-
Een grote sticker op de linker- en rechterzijde van één van de 
auto’s. 
- Sponsorpakket van € 500,-
Een grote sticker op de linker- of rechterzijde van één van de 
auto’s. 
- Sponsorpakket van € 250,-
Een kleinere sticker op één van de auto’s

Voor alle paketten geldt dat u vermelding van uw naam en 
logo op onze website, aandacht voor dit project op social 
media en in de lokale media en natuurlijk positieve pr voor 
uw onderneming.

Indien u het logo aanlevert in .ai of .eps bestand dan zorgen 
wij voor de stickers.

Trajectsponsoring:
Omdat wij naast bedrijven ook particulieren de mogelijkheid 
willen geven om een fi nanciële bijdrage te geven aan dit 
project kunt u zicht opgeven als trajectsponsor.

Een trajectsponsor doet een donatie van € 1,-  voor elke te 
rijden kilometer. De totale trip is ruim 7000 kilometer.
Dus als u € 10,- beschikbaar stelt dan staat dit voor 10 kilo-
meter, € 25,- staat voor 25 kilometer, enz. 
Zo hopen wij in totaliteit aan de 7000 kilometer te komen.

Wat krijgt u er voor terug:
- Eeuwige dankbaarheid en
- Vermelding op onze website.

Hoe kunt u zicht aanmelden als sponsor:
Indien u na het lezen van deze informatie een bijdrage wilt 
leveren, in welke vorm dan ook, dan kunt u contact opnemen 
met één van de teamleden of een mailtje sturen naar:
teamxbanjul@gmail.com dan nemen wij contact met u op.
Als trajectsponsor is het ook mogelijk om uw bijdrage over te 
maken op de bankrekening van 

Team X Banjul, nr. 11.97.20.876 onder vermelding van uw 
naam.

Alvast bedankt voor uw bijdrage 
namens het hele team
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