KEMBUJEH, REGIO BANJUL, Gambia (2006)
GEMEENSCHAPPELIJKE GROENTETUIN (Kembujeh)

Partner: Partner: Hands Together, België

”Hands Together” is een vzw die, dank zij een actieve sponsoring, projecten in Gambia kan opstarten.
Er wordt beroep gedaan op Terr@dialoog om medewerking te verlenen voor het project van een
groentetuin voor vrouwen in het dorp Kembujeh, gelegen ten zuiden van de Gambiarivier op een
50tal km van de hoofdstad Banjul.
De groentetuin van ± 1,2ha is voorzien van omheining en waterputten en werd volledig klaargelegd
voor het aanleggen van groentebedden.
Terradi@loog draagt bij in de kosten van de bodemverbeteraar TerraCottem en van de missies,
noodzakelijk voor het begeleiden van het project.
Ir. Dino Galbusera, projectleider voor dit project, was in februari 2006 ter plaatse voor technische
raadgeving in verband met het opstarten van het project. ( inwerken van bodemverbeteraar, inplanten van groentebedden, watervoorziening, enz.)
Een plaatselijke technicus helpt de vrouwen zich zo te organiseren dat er kan worden samengewerkt
om de groentetuin uit te bouwen. Het doel is dat de vrouwen uiteindelijk zelfstandig groenten kunnen kweken het hele jaar door, voor eigen behoefte, maar ook voor verkoop van wat extra gekweekt
wordt. Daarmee kunnen zijzelf zaden aankopen, de infrastructuur van de tuin onderhouden en bovendien andere kosten betalen ( bv. voor schoolgelden). De conflictsituatie tussen het westers denkpatroon (met duidelijke doelstellingen en snelle besluitvorming), en de reële Afrikaanse realisatie
van het project speelt de organisatie soms parten in de timing en de uitbouw van het project. Door
de intense begeleiding komt de dynamiek en de organisatie in de tuin toch stilaan op gang. Het project zit in een fase waarbij de inzet van de bevolking volledig aan bod moet komen en waar de opvolging en evaluatiemomenten zeer intens zijn. In de tuin is het wateraanbod verhoogd, door het uitdiepen van een van de twee waterputten. De bevolking ter plaatse is bezig een infrastructuur voor berging en bewaking van de tuin te realiseren. Waterdistributie is de volgende stap om dan uiteindelijk
de bodemverbeteraar in de tuin in te werken. Onder begeleiding van projectverantwoordelijke Mia
Decock (Hands Together) en Kalilu (projectverantwoordelijke ter plaatse) wordt het project ondersteund met groot enthousiasme. Evaluatie van de gerealiseerde fasen is een belangrijke parameter,
vooraleer een andere fase op te starten.

