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Nabeschouwing Challenge 5 maart 2016
Zaterdag 5 maart ging de voorjaars Challenge aan de Waalse Kaai in Antwerpen van start.
De groep bestond uit 6 auto’s met in totaal 12 personen.
Team The Dutch Doctors (1803) kreeg technische problemen met hun Nissan Patrol aan de
grens met Senegal. Er was een lager stuk in de span rol van de distributieriem. Dit probleem
kon opgelost worden in de werkplaats van een Nederlandse bonenteler bij Dakar. Daarvoor
moest de Patrol gesleept worden vanaf de grens Mauritanië-Senegal.
De Opel Monterey van team Carpe Diem (1806) moest ook gesleept worden vanaf Sokone in
Senegal, nadat bij het doorwaden van een riviertje de motor schade op had gelopen. Dit
euvel kon niet hersteld worden zodat deze auto met het motormankement op de veiling
aangeboden moest worden, hetgeen resulteerde in een erg lage opbrengst.
De Challengers kregen ook te maken met het grensconflict tussen Senegal en Gambia. Er
was een uitzondering gemaakt voor de Challengers voor vrije grenspassage, maar door de
panne aan twee auto’s kwam de groep te laat aan bij de grenspost in Farafenni. Dus moest
er noodgedwongen overnacht worden bij de grens om de volgende morgen probleemloos
de grens te kunnen passeren.
Er werden twee auto’s direct gedoneerd aan projecten. De veiling van de overige 4 auto’s
bracht in totaal 285000 (5937 euro) op voor de verschillende projecten. Na aftrek van de
kosten ging er 242250 Dalasis ( 5046 euro) naar de projecten. Op een speciale bijeenkomst
van de Jammeh Foundation op 13 april zijn de verschillende bedragen uitgekeerd aan de
projectvertegenwoordigers in de vorm van een cheque.
De medische Post Thierry Sabine in Niaga Peulh bij het Lac Rose nabij Dakar in Senegal
ontving 2 nieuwe bloeddrukmeters, 40 wegwerp operatie schorten en een pak latex
handschoenen van team The Dutch Doctors ( 1803) en van team Flevo Birds (1801) een tas
met baby rompertjes.
De Crisisopvang Shelter in Bakoteh ontving uit de veilingopbrengst van de Ssang Yong van
team Flevo Birds (1801) 56950 Dalasis ( 1186 Euro netto) Daarnaast heeft het team hier ook
nog 11 voetballen, kindervoetbalshirtjes, babykleertjes en een rollator voor een bejaarde
client achter gelaten.
De Brandweerkazerne in Kotu ontving van team Flevo Birds (1801) een goed gevulde
gereedschapskist, sleepkabels, jerrycan, een bijl en andere onderweg gebruikte spullen.
De Stichting Gambian Children First ontving de veilingopbrengst van de Opel van team
Brabant2Africa (1802) 96.900 Dalasis ( 2018 euro netto) Tevens doneerde dit team 850 euro
cash alsook kleding en schoolspullen, speelgoed en maandverband en een z.g.a.n laptop.
Team Carpe Diem (1806) doneerde een typemachine in koffer aan deze stichting. Team
Flevo Birds (1801) deed de toezegging het mooie bedrag van 1360 euro over te maken voor
de skill centers van deze stichting.

Team Zeeuwse Blof ( (1805) doneerde hun Daihatsu Gran Move
aan de fysiek gehandicapte vertegenwoordiger van Gambia Children First, Mr. Momodou
Lamin Jagne, die hiermee zijn werkzaamheden voor deze stichting voort kan zetten als
projectmanager.

De medische post in Bondali Jola was blij verrast met de
donatie van de Nissan Patrol van team The Dutch Doctors (1803) Deze auto wordt ingezet als
ambulance. De bedoeling was om de Nissan Patrol te vervangen die eerder met de Challenge
is meegekomen met team
De Grutte Pier, maar wegens motorpanne niet gebruikt kon worden. Het team kreeg het
voor elkaar om deze auto weer aan de praat te krijgen. Nu beschikt men hier over twee
identieke stationcars die ingezet kunnen worden als ambulance.
Tevens doneerde dit team hier 2 gevulde gereedschap koffers, reserveonderdelen en
vloeistoffen (brandstoffilter, luchtfilter, reserve achterruit, koppakking, diverse olie, 3 Vsnaren, reservewiel) 27 mc zendapparatuur, radio cd spaler, extra ingebouwde dieseltank.
Verder brachten ze 2 nieuwe bloeddrukmeters op standaard mee, 80 wegwerp operatie
schorten, 1 pak latex handschoenen, 2 zusterschorten, 1 set dokters kleding.

Het waterproject in Sare Gumalo ontving de veilingopbrengst
van de auto van team Prettin (1804) 39.100 Dalasis (814 Euro netto). De Jeep Cherokee was
uitgerust met een LPG tank en een klein benzine tankje van 30 liter. Dat maakte deze auto
minder interessant voor de Gambiaanse markt.

Dit tegenvallende resultaat was een beetje een domper op de feestvreugde in dit dorp dat
nu eindelijk over vers drinkwater kan beschikken. Met de oktober Challenge hoopt men op
een ruime steun om de financiële tekorten van dit project af te kunnen ronden.
De medische post in Madina Talokoto ontving de tegenvallende veilingopbrengst van de
defecte auto van team Carpe Diem (1806) Team The Dutch Doctors (1803) doneerde hier 2
nieuwe bloeddrukmeters op standaard, als pleister op de wonde.
In het dorp Kendingsaibel werden de shirts uitgedeeld die door team Flevo Birds (1801)
meegebracht waren.
De voorbereidingen voor de najaar Challenge zijn intussen in volle gang. Deze vertrekt op 1
oktober om 10 uur, wederom vanaf de Waalse Kaai in Antwerpen.
Inschrijven voor deelname is nog mogelijk tot augustus.

