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De Stichting Twente Dakar heeft in de loop van 2013 haar werknaam aangepast 

in “Twente Dakar, foundation for a better life”. 

Het bestuur van de Stichting Twente Dakar bestaande uit René Nollen, voorzitter 

en Hans van Riet, penningmeester, is in 2013 uitgebreid met Karin Schoneveld, 
secretaris en de bestuursleden Sander Herman en Roberto Fernandez. 

Met de uitbreiding van het bestuur is de werknaam van de Stichting aangepast in 
“Twente Dakar, foundation for a better life”. Deze naam dekt beter de lading van 

dat wat het bestuur destijds voor ogen heeft gehad, namelijk om naast onderwijs 
ook te zorgen voor de (kwetsbare) bevolking van Gambia. 

Doordat er een nieuwe werknaam is aangenomen is er een totaal nieuwe huisstijl 
ontwikkeld, welke is doorgevoerd in een nieuwe website, documentatiemateriaal 

en in briefpapier. 

Het doel van “Twente Dakar, foundation for a better life” is: Het verbeteren van 

de leefomstandigheden van mensen in derde wereldlanden, hierbij ligt de nadruk 
op beter onderwijs en gezondheidszorg 

Uit eigen ervaring van de bestuursleden is gebleken dat het met het 
schoolmeubilair in Gambia zeer slecht gesteld is. Er zijn zelfs scholen waar 

überhaupt geen schoolmeubilair aanwezig is. In de afgelopen jaren heeft de 
Stichting om die reden een grote hoeveelheid schoolmeubilair ingezameld, 

afkomstig van scholen in Nederland. Het was de bedoeling om het transport van 
het schoolmeubilair over land te laten plaatsvinden, doch gezien de 
ongeregeldheden in delen van het westen van Afrika moest het meubilair 

verscheept worden. Daarvoor was een 40 ft. container nodig. Door verschillende 
donaties en georganiseerde acties heeft de Stichting de hiermee gepaard gaande 

kosten kunnen bekostigen. 

Eén van de acties was de vastenactie van de Stephanus parochie in Bornerbroek, 

waarbij de opbrengsten van de collectes vanaf het begin van de vastentijd geheel 
ten goede zijn gekomen van de Stichting.  

Tijdens de jaarlijkse braderie in de Almelose wijk ‘Sluitersveld’ hebben wij in 
samenwerking met de Koffiefabriek en De Bloemenschuur donaties weten te 

realiseren door de opbrengst van verkoop van koffie/thee, Zuid Afrikaanse 
wijnen en grabbelen voor de jeugd. 



Door deze acties is er voldoende geld gegenereerd om de container met daarin 

het verzamelde schoolmeubilair naar Gambia te kunnen verschepen. 

Het inpakken van de container eind november 2013 heeft plaatsgevonden in een 
grote loods van Bolk Transport Almelo (www.Bolk.nl). Jarenlang heeft deze 
onderneming de Stichting de mogelijkheid geboden om het schoolmeubilair op te 

slaan in één van haar loodsen. Uiteindelijk heeft zij ervoor gezorgd dat de 
container kosteloos gehaald en gebracht werd van en naar de haven in 

Rotterdam. 

Grobben Afval in Almelo (www.Grobbenbv.nl) heeft voor verschillende 

afvalcontainers gezorgd in verband met kosteloze afvoer van restafval. 

  

De container is daarna verscheept en in januari 2014 aangekomen in Gambia. 
Daar heeft Bubacarr Touray, een in Nederland wonende Gambiaan, de container 

voor ons uit de haven gehaald en het meubilair verdeeld over verschillende 
scholen. 

Gebruikte kinderkleding die eveneens in de container is meegezonden is ook 
door Bubacarr verdeeld. Deze kleding werd beschikbaar gesteld door de 2e-hands 

kinderkledingwinkel www.Alliskids.nl van Wierden en omstreken. 
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