
 

Beretning om støtte til et vandprojekt i Gambia 1/10-2019- 30-9-2020 

Soroptimist International Silkeborg støtter i et samarbejde med Soroptimisterne i Banjul 

et vandprojekt i landsbyen Kabekel i Gambia. 

Klubben har siden 2017 sammen med andre klubber i DK indsamlet penge til 

vandprojektet. I november 2018 så vi den første del af projektet - 3 vandtårne og 1 km 

lang vandledninger med tilhørende vandhaner. 

Projektet har bl.a. været tydeliggjort med Inas og mit besøg i Region 8. Her har de 5 

klubber efterfølgende givet tilsagn om støtte/donere penge til de resterende 1,5 km 

vandledning, som der mangler i projektet. 

Projektet har været til stor glæde for landsbyens kvinder og piger.. 

 P.g.a. vandet kan de nu dyrke grønsager og andre afgrøder flere gange om året. 

Kvinderne sælger nogle af disse afgrøder og kan for pengene købe geder, som giver 

mælk og kød.  

Desuden bruger de nogle af pengene til skolepenge. De har nu mulighed for at sende 

deres piger i skole- Sundhedstilstanden er blevet forbedret betydelig. 

Landsbyen har oprettet en fond i banken, hvor hver familie indbetaler 100 dalasi om 

mdr. til uforudsete reparationer, i forbindelse med vandtårnene, vandledninger og 

vandhaner. 

November 2019: 

Sammen med soroptimisterne i Banjul var Jeanette og jeg til forhandling med firmaet 

Svegam som skal udføre de resterende 1.5 km lange vandledninger og x antal 

vandhaner. Det lykkedes os at få prisen forhandlet ned med 5. 000 d.kr- til ca. 45.000 

d.kr. 



 
Aftale i øvrigt, at projektet skulle gå i gang i foråret, men grundet Corona er arbejdet 

stadig ikke påbegyndt. Soroptimisterne i Banjul er i kontakt med firmaet og det sidste 

nye er, at de starter op i december 2020. 

Landsbyen blev besøgt igen og vi talte med flere af kvinderne, som stolt viste deres 

haver frem, hvor de dyrkede forskellige afgrøder. 

I DK er der yderligere 9 klubber, som har doneret penge til projektet, så nu er der 

indsamlet det fulde beløb. Pengene står stadig på Silkeborg klubbens konto og vil først 

blive overrakt firmaet Svegam, når vi ser det færdige resultat. 

 Et projekt som jeg synes, vi som soroptimister skal være stolte af. 

Sammen med andre klubber i DK og Banjul har soroptimisterne virkelig gjort en stor 

forskel for piger/kvinder og hele landsbyen. Sammen er vi stærke. 

Ulla Krogh 

November 2020 

 

    Billeder fra private haver i landsbyen. November (2019) 

Afgrøder, takket være vandingsmuligheder. 

 


