
 

Nieuwsbrief 22 
Met verslag oktober 2018 Challenge.  

Zaterdag 6 oktober ging de 21e editie van de Antwerpen Banjul Challenge van start in 
Wijnegem gemeente Antwerpen.                                                                                                       
Het was al vroeg een drukte van belang op de parking en toegangswegen                                     
bij de Buga (Jeep) garage in Wijnegem (gem. Antwerpen) 

De uitbater van de Buga garage had gezorgd voor koffie thee frisdrank en koffiekoeken voor 
de deelnemers maar ook voor de vele supporters en familieleden die de deelnemers uit 
kwamen zwaaien. 

De 42 auto’s en 8 motoren stonden klaar om aan deze alternatieve Dakar rally deel te gaan 
nemen. Daarom was er ook gezorgd dat de groep vrij baan kreeg bij het vertrek.                     
De deelnemers werden geëscorteerd door de plaatselijke politie tot aan de snelweg E313. 
De kruispunten naar de ring rond Antwerpen werden afgezet zodat de hele groep 
ongehinderd de snelweg richting zuiden kon bereiken hierbij uitgezwaaid door een rijen 
dikke mensenmassa die hun geliefden 4 weken moesten gaan missen. 

Al snel na de start kwam het eerste team in de problemen. De Ssang Yong van team                 
,, Van onder de Boom” (2122) gaf er al rokend de brui aan. De opgetrommelde hulpdiensten 
konden het motorprobleem niet verhelpen en betekende net buiten Antwerpen het 
vroegtijdige einde van het avontuur voor dit team. Eenzelfde lot leek team Stuufzand (2148) 
te treffen. Hun Hyundai Galopper bleek een lekke koppakking te hebben. Maar daardoor 
lieten de twee dappere teamleden zich niet uit het veld slaan. Ze maakten rechtsomkeert 
om thuis de auto in orde te maken. Na een knap staaltje sleutelwerk en 
doorzettingsvermogen konden ze een paar dagen later toch nog aansluiten bij de groep en 
het avontuur in de Merzouga Zandduinen nog meemaken. De groep splitste zich daar op in 
twee gedeelten.  

Een team, de Opa’s on Tour hadden een toeristische route uitgestippeld en werden al snel 
gevolgd door meerdere deelnemers die kozen voor de zgn. asfaltroute. In hun enthousiasme 
liepen ze in Zuid Marokko (Westelijke Sahara) een dag voor op de rest van de groep. 
Daardoor kwam de Marokkaanse veiligheidsdiensten bij de organisatie aankloppen, op een 
verzamelplaats, met de vraag waarom de als Convoi Humanitair, aangemelde groep niet 
compleet was. Het registratie fichesysteem blijkt toch serieus gebruikt te worden door de 
autoriteiten als de Challenge door het land trekt. 

Bij de laatste verzamelplaats was de groep weer compleet en konden we naar de grenspost 
van Mauritanië. Voor we grens met Mauritanië passeerden moesten er nog van alle auto- en 
motorpapieren kopietjes gemaakt worden voor het afsluiten van de verzekering. Dat werd 
vlot afgehandeld bij een lokale kopieshop. Aan de grens moesten de visa geregeld worden 
compleet met foto’s en vingerafdrukken, een zeer tijdrovende formaliteit.                              
De laatste teams konden de grens pas laat in de avond passeren met hun visum op zak.  

 



 

 

In de Sahara werd de groep geconfronteerd met een buiteling van een deelnemende 
motorrijder. Teamlid Swinkels goes to Banjul 1 (2141) geraakte met het voorwiel van zijn 
motor in een kuil waardoor hij van de motor gelanceerd werd. Gevolg, een sleutelbeen 
breuk en een totaal vernielde motor. De gealarmeerde ambulance was snel ter plaatse en in 
het hospitaal van Nouakchott werd zijn schouder gefixeerd waarna de onfortuinlijke 
deelnemer zijn reis verder kon zetten in de auto van een ander team. De motor werd achter 
de auto van team Kalidoe 1 (2118) meegezeuld tot de grens van Senegal. Daar kon het wrak 
achtergelaten worden bij de douane en werd het uit het paspoort van de berijder verwijderd 
om importheffingen te vermijden. 

Op donderdag 25 oktober bereikte de groep de finishplaats in Banjul. De groep kon in twee 
shifts op de ferry dus moest de eerste groep geduldig wachten in een van de zijstraten van 
Banjul om gezamenlijk te finishen bij de Arch in Banjul.                                                          Daar 
wachtte de Challengers een warm welkom door family vrienden en kennissen die in grote 
getale in waren komen invliegen om hun helden te verwelkomen. Met toespraken van 
mensen van o.a. het Ministerie van Plattelandsontwikkeling en het lied van Andre Hazes, 
Bloed Zweet en Tranen, zorgde dit voor kippenvelmomenten en een unieke ervaring voor 
alle aanwezigen.                                                                                                                            Daarna 
ging de groep naar de verzamelplaats Hotel Lemon Creek in Kololi. Ook daar werden de 
Challengers feestelijk onthaald door traditionele dansers en een welkomst drank. S ’avonds 
werden de certificaten van deelname uitgereikt tijdens een door de organisatie aangeboden 
welkomst buffet.  

Veiling voertuigen 

De zondag die hierop volgde werden de voertuigen geshowd bij het voetbalstadion in Bakau. 
Daar werden ze allemaal verkocht aan de hoogstbiedende kopers. De reclamecampagne 
voor de veiling had zijn uitwerking niet gemist. Er was een overweldigende belangstelling. En 
het allerbelangrijkste was dat er enorme bedragen geboden werden voor de voertuigen.               
Een opsteker voor de projecten waarvoor gereden werd. 

Deze Challenge werd overschaduwd door het bericht dat een van de ingeschreven 
deelnemers, Gerrit van Ramshorst, wegens zeer een ernstige ziekte afgemeld werd als 
deelnemer. Hij overleed kort daarna en is op de dag van de start van de Challenge naar zijn 
laatste rustplaats gebracht. Onderweg werd er tijdens een ingetogen bijeenkomst van de 
deelnemers stil gestaan bij het overlijden van Gert. Dat was bij het Lac Rose in Senegal op 
het eindpunt van de favoriete piste die Gert eerder aflegde als deelnemer aan de Challenge.                 
Er werd een wensballon opgelaten als eerbetoon aan deze sympathieke man. Zijn 
echtgenote zorgde ervoor dat de ingezamelde sponsorfondsen en de opbrengst van zijn auto 
naar het door hen gekozen project gingen. Zij hadden weer gekozen voor het Sotokoi 
Nursery schoolproject waar ze in 2016 ook al voor hadden gereden.                                                                           
De Sotokoi Nursery school in Sotokoi ontving van zijn echtgenote Liesbeth, 4500 euro en de 
Lionsclub Barneveld deed de toezegging 1500 euro over te maken naar dit project. 

 



 
 
 
De Booloo Defar school in Toubacouta Senegal, kreeg nog een verassende donatie van 
team Zijtaart on Tour (1915) die met de Challenge van 2016 wegens motorpech af moesten 
haken. De familie Dortmans maakte onlangs 100 euro over naar deze school. 
 
Veilingopbrengsten 
Tijdens een meeting eind december in Banjul van het Departement van 
Plattelandsontwikkeling (DCD Department of Community Development), de 
samenwerkingspartner van Helping Hands vzw werden de veilingopbrengsten overgedragen 
aan de hiervoor uitgenodigde projectvertegenwoordigers.                                                                                          
De opbrengsten van de geveilde voertuigen ging naar de volgende projecten: 
 
Skill Center in Kerr Ardo ontving 191250 GMD (3415 euro netto) van de auto van team 
Narrus (2101)  Tevens doneerde dit team hier hun onderweg gebruikte stretchers en een 
paar pakken met beademing spullen voor de medische post. De kinderkleding en schoentjes 
ingezameld door Hanna Danielsson uit Denemarken werd hier afgeleverd voor de moeders 
in het dorp. Team Nuenen dwers noar Banjul (2151) schonk 2 handnaaimachines aan het 
Skill Centre. 
 
De Woonvoorziening Gehandicapten Kalidoe in Kololi ontving uit de veilingopbrengsten van 
de teams Groenewellen (2102)- De Zugskes (2107)- Kalidoe 1 (2118)- Kalidoe 2 (2119)-
Kalidoe 3 (2120)- Kalidoe 4 (2121)- Second Life for Second Home (2131)- Goei Volk (2132)- 
Piet en Sjaan goes to Gambia (2134)-de Plusjes (2136)-Kalidoe 5 (2146)- Kalidoe 6 (2147) in 
totaal 1.268.200 GMD (22.646 Euro netto )                                                                               
Daarnaast werden aan donaties 9571 euro opgehaald door sponsors.  
Tevens ontving dit project de Mercedes rolstoelbus van team Nuenen dwers noar Banjul 
(2151) 
 
Het Brufut Health Center in Brufut zal voor de bouw van een kraamcenter uit de 
veilingopbrengsten in totaal 1.531.150 GMD (27.000 Euro netto) ontvangen. 
De storting volgt als de formaliteiten voor een bankrekening in Gambia in orde zijn. 
Daarnaast werd er ook 13.095,44 gedoneerd op de Nederlandse rekening van de 
fondsenwerving voor het kraamcenter. Team Kempische Sandmeulen (2103) doneerden 
2.940 euro aan ingezamelde fondsen voor dit project. Team Breugel (2115) maakte  8511,20 
Euro over op de rekening van de Nederlandse stichting Brufut Kraamcenter.                            
Verder doneerden zij ook veel medische spullen zoals een AED, baby dekentjes en mutsjes in 
Healt Center in Gambia. 
De veilingopbrengsten kwamen van de teams, Brufut Kraamcenter (2105) 201.000 GMD, 
Team Kempische Sandmeulen(2103) 201.000 GMD, Team Breugel (2115)201.000 GMD, 
Team Hulk (2125) 105.000 GMD, Team Ralltle’n Hum (2128) 207.000 GMD, Team van Aarle 
(2129) 145.000 GMD,  Team Lankes (2130) 129.000 GMD, Team Martens (2137) 153.000 
GMD, Team Dekker (2139) 171.000 GMD. 
 
 
 



 
 
 
 
De bouw van een Basisschool in Farato kan gerealiseerd worden dank zij de 
veilingopbrengsten van de teams Kans voor Gambia (2104) -Opa’s on Tour (2116) – 
S.M.A.R.T. (2123)- Roadrunner to Gambia (2126) – Team Stuufzand (2148) in totaal  
1.135.600 GMD (20.278 Euro netto) 
    
De Gambian Horse and Donkey trust in Sambel Kunda kochten zelf op de veiling de 3 auto’s 
waarmee de teams reden voor dit project. De veilingopbrengst zou later teruggestort 
worden met inhouding van de 15 % veilingkosten. De 354450 GMD ( 6329 Euro netto) kan 
pas gestort worden als ze hun bankaccount in orde hebben. De bruto opbrengsten van de 
auto’s was van team The Vets (2106) 160.000 GMD en hebben naast de auto nog 2745 Euro 
extra overgemaakt., Team Convoi Exeptionnel (2138) 127.000 GMD, Team Buurman 
&Buurman (2140) 110.000GMD. 
 
De Medische Post in Jambour ontving 318.750 GMD (uit de veilingopbrengst van team Bol 
(2108)160.000 GMD en van team Klein maar Groots (2109) 215.000 GMD.  
Deze teams doneerden hier ook nog medische spullen. 
 
Het Stevoort school project in Jammeh Kunda ontving 797.300 GMD (14.237 Euro netto) De 
bruto veiling opbrengsten waren: Team Flipje goes4 it (2110) 148.000 GMD, Team Brabant 3 
(2111) 125.000 GMD, Team Jut en Jul (2112) 145.000 GMD, Team Hakuna Matata (2114) 
161.000 GMD, Mediteam (2117) 161.000 GMD, Team Bleu 11 (2133) 140.000 GMD,       
Team Blade 009,3(2143), 65.000 GMD Das & van den Berg (2145) 153.000 GMD.                          
Team Bleu II heeft nog een som overgemaakt van 3525 Euro (drie verschillende stortingen 
via Koning Boudewijn Stichting) aan het project Stevoort  Nursery School. 
Verder hebben ze de gereedschapskoffer, ander technisch materiaal en hun tenten 
geschonken aan Plan For Gambia (www.planforgambia.be). 
 
Het waterproject in Genieri ontving 309400 GMD (5525 Euro netto) Van de veilingopbrengst 
van teams Aqua Munda (2113) 152.000 GMD, in Galop team (2123) 146.000 GMD, Team 
Skalna Cz 92127) 207.000 GMD.  
 
Het bouwen van een basisschool in Farato kan van start gaan dankzij de teams Opa’s on 
Tour (2116) 305.000 GMD, Team S.M.A.R.T (2124) 300.000 GMD, Roadrunner to Gambia 
(2126) 282.000 GMD, Team Stuufzand (2148) 179.000 GMD. In totaal ontvangt dit project 
onder de naam Kans voor Gambia 1.135600 GMD (20278 Euro) netto. 
 
De Lower Basic School in Tujering kan de rehabilitatie van een klaslokaal verwezenlijken met 
de opbrengst van team J&G goes South (2135) 235.000 GMD bruto. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Het trainingscenter voor de jeugd in Mansakunko ontving 27000 GMD uit de 
veilingopbrengst van team Swinkels goes to Banjul 2 (2142) Het andere team dat voor dit 
project reed, Swinkels goes to Banjul 1 (2141)  is onderweg uitgevallen door een ongeval 
waarbij de motor total loss geraakte. 
 
Het voedselprogramma van de Lower Basic School in Aljamdu ontving 259.250 GMD (4629 
Euro netto) uit de veiling opbrengst van team Jump Engineering (2149 ) 
 
Het Hospitaal in Farafenni ontving de Mercedes ambulance welke geschonken werd door 
Helping Hands vzw de organisator van de Antwerpen Banjul Challenge. De ambulance werd 
naar Gambia gereden door team 1-1-2 (2150) Dit team deed een enorme inspanning voor dit 
ziekenhuis om de wensen van dit ziekenhuis in vervulling te laten gaan. 
Ze zamelden maar liefst 45 bananendozen vol met medische spullen en losse spullen zoals 
rollators, in die ook vervoerd werden door team Nuenen dwers noar Banjul (2151) die 
daarmee nog de nodige sores had met de Marokkaanse douane.                                                
Zo ontving het ziekenhuis onder andere:   5 Patiënt Monitoren, 8 Zuurstofmeters, 4 
Verstuivers,6 Zuurstofapparaten,  
4 Inhalatietoestellen,6 Rollators,2 Sterilisatieapparaten,2 Otoscopen,24 Bloeddrukmeters,12 
Stethoscopen, 6 Sets krukken, 2 brancards, Wandelstokken, Bloedafnamemateriaal, 
Infuusmateriaal, Incontinentiemateriaal, Verbandmiddelen, Zeep, handschoenen, 
mondkapjes, haarnetjes, Ca 400 Brillen, Ca. 50 Hoorapparaten Ca. 200 kledingsetjes voor 
baby’s en peuters, Ca. 300 gebreide mutsjes en vestjes, Speelgoed, Beddengoed, en nog veel 
meer…Ze hebben zelfs nog 1000 euro  in kas om verdere wensen in vervulling te laten gaan 
voor dit ziekenhuis. 
De ambulance werd vanaf het kruispunt in Farafenni geëscorteerd met luide sirenes door 
alle ambulances uit de omgeving. In de kantine van het ziekenhuis werden de twee teams in 
de bloemetjes gezet voor hun inzet, gadegeslagen door een groot aantal genodigde 
hoogwaardigheidsbekleders. 
 
Totaalopbrengst Challenge 
Samengevat leverde deze Challenge 114.933,- Euro netto op van de verkoop voertuigen op 
de veiling en er werd in totaal 49.962 Euro aan extra donaties overgemaakt naar de 
verschillende projecten in Gambia.  
Hetgeen in totaal komt op 164.895,- Euro aan projectsteun door de oktober 2018 Challenge. 
Hierbij zijn de donaties in natura niet meegerekend.  
Een mooie opsteker voor de mensen in Gambia. 
 
De volgende Challenge gaat van start op zaterdag 5 oktober 2019 vanaf de parking van de 
Buga Garage in Wijnegem. De eerste teams hebben zich al aangemeld voor deze rit. 
 
De Informatieavond voor de volgende Challenge wordt gehouden op Zaterdag 23 februari 
2019 om 20 uur in café Vijverzicht op het terrein van Verblijfspark Tuderheyde in Poppel,  

Waypoints: N 51.26.950 E 0005.05.117 

 


