TOUBACOUTA, Senegal (2000)

PROJECT KEUR BOU NATTE

Het creëren van een gemeenschapstuin voor de vrouwen van Toubacouta

Partner : Private sponsor

Senegal, gelegen aan de West-Afrikaanse kust, is één van de typische Sahellanden. Het noorden bestaat uit een zandige laagvlakte met een schrale steppeachtige vegetatie en sluit aan bij de woestijngebieden van Mauritanië. Naar het zuiden toe gaat deze over in een savanneachtige begroeiing, die
in het gebied van de rivier Casamance nog rijker wordt door de grotere neerslag. In het natte seizoen
valt ongeveer de helft van de hoeveelheid regen die in onze gebieden jaarlijks valt. De intensiteit van
de neerslag kan sterk variëren. Een groot deel van het water verdwijnt echter snel in de zanderige en
gedegradeerde bodem.
Het grootste gedeelte van de bevolking is nog steeds aangewezen op de landbouw. In een land waar
het droge seizoen ongeveer 8 maanden duurt en de temperatuur steeds hoog ligt, is de voedselproductie en -opbrengst een moeilijke en arbeidsintensieve taak.
In 2001 werd in het dorp Toubacouta, gelegen aan de delta van de Saloum ten noorden van Gambia,
een gemeenschappelijke groentetuin voor vrouwen opgericht met de hulp van een privé sponsor.
Deze tuin, die nu 5000m² beslaat, werd behandeld met TerraCottem en volledig omheind om het vee
buiten te houden
Hier bewerken 42 vrouwen elk een perceel van 100m² waarop ze het hele jaar door verscheidene
groenten kunnen kweken. De opbrengst gaat in de eerste plaats naar de gezinnen van die vrouwen.
De meeropbrengst kunnen ze verkopen aan hotels in de buurt en sinds kort is ook een lokaal legerkamp een vaste afnemer geworden.
Dit betekent een aanzienlijke verbetering van hun levenssituatie. De vrouwengroep is voorgezeten
door een "Presidente", ze draagt zelf de kosten van de watervoorziening en de aankoop van de zaden. Door het gebruik van TerraCottem wordt zowel het waterverbruik als de arbeidslast met 50%
verminderd.
Die positieve resultaten leidden reeds tot een uitbreiding van de tuin waarvoor we onlangs de nodige
TerraCottem aanvoerden. En er wordt ook aan de toekomst gedacht; de vrouwen proberen nu aardbeien te kweken .

