GALOYA - REGIO BANJUL, Gambia (2006)
GEMEENSCHAPPELIJKE GROENTETUIN (Galoya)
Partners : Bevrijde Wereld, België & YAFSSE, Gambia

NGO “Bevrijde Wereld” heeft in 5 dorpen van Gambia een programma lopen voor de voedselzekerheid. Er wordt beroep gedaan op vzw Terr@dialoog om medewerking te verlenen voor de oprichting
van een groentetuin voor vrouwen.
In het dorp Galoya in de nabijheid van de hoofdstad Banjul is een groentetuin van ± 2,6 ha opgestart.
De groentetuin is voorzien van een omheining, een boorput voor het oppompen van water in een
watertoren, een eigen generator, een waterverdeling systeem doorheen de hele tuin, een gebouw
dat dienst doet als opslagplaats, een vergaderlokaal en een plaats voor een bewaker.
Vzw Terr@dialoog draagt bij in de kosten van de bodemverbeteraar (TC) en 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 TerraCottem bodemverbeteraar, inplanting van groentebedden, watervoorziening, enz.)
Het doel is dat de vrouwengroepering uiteindelijk zelfstandig het hele jaar door groenten kan kweken, niet alleen om in eigen behoefte te voorzien, maar ook om geld bijeen te brengen. Met dit geld
kunnen dan zaden worden aangekocht, kan de infrastructuur onderhouden worden en kunnen bovendien andere kosten worden betaald, zoals bv. voor de schoolgelden.
In 2008 is de situatie als volgt:
■ Slechts een kleinere groep is werkelijk actief in de tuin. ( op ’t ogenblik een 20tal vrouwen)
Het doel is dat de tuin tegen 2010 autonoom kan werken en een inkomen geeft aan 60 vrouwen.
■ Niettegenstaande de prima infrastructuur heeft het project niet ten volle voldaan aan de verwachtingen. Eens te meer blijkt dat naast de materiële aspecten de dynamiek van de plaatselijke
groep en van haar leiders/ leidsters het welslagen bepaalt. Steeds weer blijft het zoeken naar een
evenwicht tussen externe begeleiding en maximale zelfstandigheid van het plaatselijk management.
■ Einde 2008 draagt “Bevrijde Wereld” het project over aan de plaatselijke bevolking.

