
Mariet Knot, met The gambia op haar pad; 

ze kon er niet omheen. 
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SMILE2GAMBIA  

“Al sinds 15 jaar kom ik, Mariet Knot, in Gambia; eerst als toerist en later als steeds 
meer betrokken vrijwilliger. Ik heb niet specifiek voor Gambia gekozen. Dit land kwam 
zoals dat heet “op mijn pad”. Ik voelde me daar vanaf het eerste moment thuis.  
Ik ben nu nog met volle inzet en overtuiging wijkverpleegkundige maar ik ga met ingang 
van 1 november 2019 toch met vervroegd pensioen om nog meer in Gambia te kunnen 
zijn.  
 

 Samen met mijn vriend ben ik een compound in Gunjur aan het 
inrichten. Mijn plan is om, voorlopig buiten de regentijd, daar te 
gaan wonen om zo fysiek meer bij de projecten betrokken te blij-
ven. Mijn toekomst ligt dus gedeeltelijk in Gambia.   
 
De door mij opgerichte stichting 
Smile2Gambia richt zich groten-
deels op de community van 
Gunjur. Maar ook kleinere pro-

jecten van andere doelgroepen m.n. in de medische  
- en privésector komen aan bod. Inmiddels is er ook 
in Gambia een Foundation Smile2Gambia opgericht 
en heeft de Stichting in Nederland de ANBIstatus ge-
kregen.” 
 
ZELFREDZAAMHEID STAAT VOOROP Voor Gunjur betekent het dat er een grote groep 
kinderen gratis pre-onderwijs kan volgen via Smile2Gambia. Dit project wordt mede 
ondersteund door de goede doelen stichting ‘Destino” en sponsor-ouders die jaarlijks 
doneren.  
 
De vrouwentuin, waar 210 vrouwen hun eigen stuk grond bebouwen, is een groot on-
derdeel van het Gunjur Women Project. De stichting ondersteunt en faciliteert de 
weg naar zelfredzaamheid. Het streven is binnen 3 à 5 jaar zelfvoorzienend te zijn. 
Men is dan niet meer financieel afhankelijk van sponsoren voor de salarissen van de 
manager die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de tuin.  
 



Met behulp van Smile2Gambia is het Skills Centre Tailoring 
opgezet en uitgerust met naaimachines en alle mogelijke 
fournituren voor het ontwerpen, maken en herstellen van 
kleding. Jonge vrouwen kunnen hier het vak leren.  
Wij zoeken nog een sponsor die een startkapitaal wil done-
ren. Daarna hopen wij dat binnen 2 jaar dit Skills Centre ook 
zelfvoorzienend zal draaien.  
 
In andere gebieden wordt ondersteuning geboden in de me-
dische sector. In Bansang wordt er medisch materiaal en ver-
band gegeven aan het ziekenhuis en specifieke materialen 
voor de Kraamafdeling en Neonatologie. 

 Het Health Centre van Nyofelleh wordt ondersteund met ver-
band- en hulpmateriaal. Via mij zijn er daar 20 bedden en een 
ambulance afgeleverd.  
In Bafaloto wordt een apotheek geholpen met medicijnen en 
verbandmateriaal.  
 

Daar waar vraag naar is en wat past binnen de missie 
van de stichting wordt hulp geboden; van eenmalig 
kleine tot wat grotere projecten.  
Ook verzamelen, vervoeren en verdelen we kleding 
en huishoudelijke artikelen voor diegenen die hier 
behoefte aan hebben.”  
 
KOPZORGEN 
 
“Het gaat niet altijd voor de wind. Zo bemiddelde ik eens voor een particuliere sponsor 
bij het doneren van 2 ambulances, 70 ziekenhuisbedden en 100 dozen medisch mate-
riaal vanuit Nederland naar Gambia. Ik wist onvoldoende af van de sponsor en de ma-
nier waarop hij alles geregeld had en daardoor ben ik in een jungle van problemen 
beland. Het heeft mij heel veel tijd, overleg en uitleg bij Directors of Health gekost. 
Maar bovenal veel kopzorgen gegeven. 
Ik heb daarop ook meteen besloten nooit meer iets groots voor een ander op te knap-
pen, tenzij ik er voldoende bij betrokken ben.” 
 
ENERGIE EN HULP BUNDELEN 
 
“Energie om door te gaan krijg ik door het behalen van mijn doelen. Het afgelopen jaar 
heb ik ze opgesteld en vrijwel allemaal behaald. Dit bezorgt mij de flow om nog meer 
te willen opzetten. De hulp van de Majority Leader National Assembly Hon. Kebba K. 
Barrow heeft positief bijgedragen aan het invoeren van de ambulances, bedden en 



dozen. Hij heeft geholpen het e.e.a. bij de ministeries te klaren en foute personen bui-
ten spel gezet.  
 
Ik heb diverse Facebookpagina’s geopend en ik voorzie deze regelmatig van informatie 
en foto’s. De sponsoren vinden deze informatie, mijn werkzaamheden en financiële 
besteding transparant en motiverend. Deze positieve feedback geeft mij vleugels.”  
 

 

 

WAT BETEKENT VSGAMBIA VOOR MIJ 

 
“Ik ben nog niet zo lang lid van VSGambia. Daardoor heb ik nog niet goed kunnen er-
varen in hoeverre de stichting mij behulpzaam kan zijn.  
Ik post wel geregeld op de Facebookpagina; ik weet dan dat ik de juiste groep mensen 
benader voor mijn vraag.  
Ik zou het leuk vinden als er meer mogelijkheden komen voor informele ontmoetingen 
van leden onderling bijv. aan de hand van een thema of lezing.  
De leden kunnen ook eigen initiatieven ontplooien om elkaar te ondersteunen of te 
ontmoeten. Die hoeven niet alleen van het bestuur af te komen.  We kunnen elkaar op 
de eigen woon-/werkplek ontmoeten.” 



 
CONTACTGEGEVENS 
 
Voor wie iets meer wil zien of lezen: 

• Is de de Stichting/Foundation te volgen op de FBpagina “Stichting Smile2Gam-
bia”  

• Daarbuiten is het wel en wee van de school specifiek te zien op de FBpagina 
“Gunjur Community Pre School” 

• En alle informatie van de Women Garden en het Skills Centre Tailoring staat op 
de FBpagina “Gunjur Women Project”  

 
E-mail: Smile2Gambia@Gmail.com 
Mob. & app: +31 6 2122 0646 
Mob. Gambia: +22 0750 9869 
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