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Nabeschouwing Challenge 3 oktober 2015 
Op 3 oktober 2015 vertrok vanuit Antwerpen voor de 17e keer een groep van liefst 42 deelnemers aan

de Antwerpen Banjul Challenge. De groep bestond uit 21 teams. Zij brachten 19 auto’s en 2 motoren

naar Gambia. Team Driemaal is Scheepsrecht (1717) startte niet om privé redenen en team 3 In the

Pink (1718) moest in Parijs afhaken wegens hardnekkige motorpech. Andere teams kregen ook te

maken met veel technische problemen maar wisten toch met zijn allen de finish in Banjul te behalen.

In Banjul werden zondag 25 oktober de auto’s en motoren geveild voor het formidabele totaalbedrag

van 2.466.000 Dalasis (57.348 Euro). De netto veilingopbrengsten van de voertuigen werden op

dinsdag 1 december door middel van een bankcheque overhandigd aan de vertegenwoordigers van

de verschillende projecten die door middel van deze Challenge konden worden geholpen. De

overhandiging van de cheques vond plaats tijdens een speciaal voor dit doel belegde ceremonie door

de Jammeh Foundation for Peace in het Bungalow Beach Hotel in Kotu.

De projecten die donaties ontvingen:

De Nursery School in Kunkujang ontving uit de veilingopbrengsten 449.650 Dalasis (10.456 Euro

netto). Dit geld werd bijeengebracht door de teams Geert & Sander (1701), African Connection (1711),

Flipje Goes Banjul 1 (1719) en Flipje Goes Banjul 2 (1720). Team Geert en Sander deden ook de

toezegging 600 Euro per bank over te maken, opgehaald door de kinderen van de Sint

Lodewijkschool in Oostende. Zij brachten ook twee boxen met speelgoed mee en twee kinderfietsjes

voor de Kunkujang Nursery School. Dankzij de donatie van ruim 10.000 euro kan de school de

nieuwbouwactiviteiten hervatten. De bouw was stilgelegd wegens gebrek aan financiën.

In Kendingsaibel kan een omheining van de school en van het kerkterrein en een nieuwe waterput

worden gerealiseerd met de opbrengsten van de teams Jafra (1702) en Status Quo (1721). Beide

teams waren samen goed voor een bijdrage van 248.200 Dalasis (5.772 Euro netto) Naast een grote

doos vol met schoolspullen zoals schriften, kleurpotloden, gewone potloden, puntenslijpers en

balpennen, bracht Team Jafra ook 2 sets van 16 stuks voetbalkleding inclusief 2 voetballen mee voor

de jeugd van dit dorp.

Het Crisisopvangcenter in Bakoteh ontving van team The Mechanics (1703) 53.125 Dalasis netto

(1.235 Euro). De donaties worden gebruikt om de instelling te runnen omdat de subsidies van de

overheid niet toereikend zijn.

De Woonvoorziening voor gehandicapten in Kololi ontving uit de veilingopbrengsten van de auto
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van team The Mechanics (1703) 53.125 Dalasis (1.235 Euro). Ditzelfde bedrag kon worden uitgekeerd

aan het crisiscenter in Bakoteh. Team The Mechanis koos ervoor om de opbrengst over deze twee

projecten te verdelen.

Aljamdu Village ontving de Mitsubishi L400 4x4 bestelbus die door Team X-1 (1704) van Antwerpen

naar Gambia was gereden. Deze bestelbus is geschonken aan het dorpscomité en zal worden ingezet

als dorpsambulance. De bestelbus werd met groot enthousiasme verwelkomd door een feestende

dorpelingen. Team X bracht ook leermiddelen voor school mee, zoals schriften, pennen, potloden en

puzzels. EHBO-spullen maakten ook deel uit van het hulppakket. 

De Vrouwentuin in Aljamdu kan verder worden aangelegd met de donatie van de veilingopbrengst

van de auto van Team X2 (1705). Het ging hier om een bedrag van 131.750 Dalasis (3.063 Euro)

Het Waterproject in Sare Gumalo kan afgewerkt worden met de veilingopbrengsten van de auto’s

van het Future Team (1706), het A-Team (1709) en Team Sandhoppers (1710). Deze teams gaven

samen een boost van 313.750 (7.296 Euro).

S.O.S. Kinderdorpen in Bakoteh werd gesteund met de veilingopbrengst van de Landrover van

team De Brabantse Bladveren. Deze wagen was goed voor een inbreng van 144.500 Dalasis (3.360

euro)

Gambia Speelt Mee is een Nederlandse Stichting die in Gambia speeltoestellen en schoolmeubilair

laat vervaardigen ten behoeve van plaatselijke projecten. Deze organisatie kon worden geholpen met

202.300 Dalasis (4.704 Euro) van het MGM Team (1708). Dit team bracht ook voetbalkleding mee,

geschonken door RPC Eindhoven. Verder deelden ze in afgelegen dorpjes zogeheten Wakawaka-

lampjes voor noodverlichting uit. Deze waren geschonken door Lunetzorg. Voor de Sanchaba Sulay

Jobe school bracht dit team ook schoolspullen mee. 

Het Bijilo Medical Center kan de noodzakelijke zonnepanelen laten plaatsen dankzij de donatie van

team De Brabantse Zandhaasjes (1712) Hun auto bracht 63.750 Dalasis (1.482 Euro) op voor dit

project.

 

Het Vrouwentuin project in Bajana, kreeg een flinke oppepper met de veilingopbrengst van de

Landrover van team De Vrouwentuinmannen. De auto bracht 152.150 Dalasis (3.538 Euro) in het

laatje van dit project.

De Abdoulie Nyang Arabische School in Kartung kan de bouwwerkzaamheden weer hervatten van

een aantal nieuwe klaslokalen. Dit dankzij de steun van team Buurman& Buurman (1714) Hun auto

bracht netto 145.350 (3.380 Euro) op voor deze school.

De Mbolo Association in Tujering werd gesteund door team Deerd 2 Banjul met het   nettobedrag

62.050 (1.443 Euro). Dit Brabantse team heeft zich ook erg ingespannen voor donaties door derden

voor dit project. De fondsen worden gebruikt om de opleiding voor vrouwen mede te financieren.

De Medische post in Bondali Jola was zeer ingenomen met de bijdrage van Team We zullen

Doorgaan (1716) Hun auto bracht 76.500 Dalasis op. De – omgerekend – 1.779 euro was een

welkome bijdrage voor de uitbouw van deze afgelegen medische post.

De Medische Post in Bulayhatte leek een donatie mis te lopen omdat het team  

3 in the Pink (1718) de Challenge in Parijs op moest geven wegens motorpech aan hun Challenge

auto. Het team besloot echter om hun sponsorgelden dan maar per bank over te maken aan dit

project. Deze donatie zal ten goede komen aan de bouw van de nieuwe medische post waarvoor de

eerste bouwblokken al aangemaakt worden.

De Binta Bah Humanitairian Foundation ontving 8 i-pads van team We zullen Doorgaan (1716).

Deze worden ingezet voor het schoolproject in Kololi in het kader van de voorlichting van Stop



10/02/16 11:28

Pagina 3 van 3http://www.antwerpenbanjul.com/cms/custom/preview_nieuwsbrief.php?id=6

Hepatitis Now in Gambia. En de opbrengst 2384 Dalasis (55 euro) uit de verkoop van de onderweg

gebruikte spullen van team We zullen Doorgaan (1716) werd hier gedoneerd.

Met deze Challenge die vertrok op 3 oktober 2015 werden 14 verschillende projecten gesteund. De

voorbereidingen voor de volgende Challenge zijn weer in volle gang. Deze start op zaterdag 5 Maart

2016 vanaf de Waalse Kaai in Antwerpen. 

2016 is tevens een jubileumjaar. De Antwerpen Banjul Challenge wordt voor het tiende jaar gehouden.

In die tien jaar zijn 298 auto’s en 14 motoren naar Gambia gebracht. De opbrengst van deze auto’s

was 19.928.605 GMD (444.865 Euro), geld dat volledig ten goede is gekomen aan de ontwikkeling

van Gambia.  
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