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Verslag oktober 2019 Challenge.  

Antwerpen Banjul Challenge bracht ruim 108.000 euro op. 

Helping Hands vzw Ravels schonk Renault Espace voor patientenvervoer. 

Zaterdag 5 oktober ging de 22e editie van de Antwerpen Banjul Challenge van start in 
Wijnegem gemeente Antwerpen. Er waren weer vele uitzwaaiers aanwezig bij de Buga 
(Jeep) garage in Wijnegem (gem. Antwerpen). BUGA had weer gezorgd voor een eenvoudig 
ontbijt voor de deelnemers. Maar ook voor de uitzwaaiers waren er croissants en koffiekoe-
ken en koffie voorzien. 

Startsein door Ambassadrice en Ereconsul Gambia 

Speciaal voor deze gelegenheid was de Ambassadrice van Gambia  Mrs. Teneng Mba Jaiteh 
van Brussel naar Wijnegem gekomen en ook de Honorary Consul of the Republic of 
The Gambia for Flanders, Mr. P. De Roo was bij de start aanwezig. Ze spraken de 22 teams 
toe en wensten de 43 deelnemers een behouden en veilige reis toe richting Gambia. De am-
bassadrice gaf hierna om klokslag 10 uur het startsignaal en zette het konvooi zich in bewe-
ging om aan de 7200 kilometer lange reis door 7 landen te beginnen. Hiervoor werden de 
kruisingen en rotondes richting (R11) naar de E 313 Antwerpen afgezet door de Minos poli-
tiediensten om de deelnemers vrij baan te geven. 

 

 



 

 

Finish  

Na 20 dagen op 24 oktober arriveerden de 22 auto’s en een motor in Banjul bij de Arch aan 
de Marina Parade in Banjul. Tot grote verrassing van velen waren ook hier familie vrienden 
en kennissen en andere sympathisanten naar Gambia gereisd om de deelnemers te verwel-
komen.  

De lokale media was ruim vertegenwoordigd alsmede schrijvende pers en de TV zenders 
GRTS en QTV die een videoverslag maakten en tevens de veiling promootten.                           
De deelnemers ontvingen hier na toespraken door diverse hoogwaardigheid bekleders hun 
certificaat van deelname uit handen van de voorzitter van het Departement of Community 
Development Dhr. Ebrima Sawanneh. 

                                    

Het was weer een reis vol ontberingen en vooral voor team De Ohio’s 65 (2214)                    
Ze geraakten met hun auto vast op het strand in Mauritanië en beleefden daar adrenaline 
momenten door het opkomende water en het risico dat de auto als verloren beschouwd 
moest worden. Ze waren al bezig de bagage uit te laden en de nummerplaten te verwijderen 
waarna het toch nog lukte het voertuig los te trekken. De teams Men Power ’68 (2204) kwa-
men voor een grote reparatie kost te staan omdat de koppeling van hun auto vervangen 
moest worden en team Accidental Tourists (2221) waren genoodzaakt de versnellingsbak 
van hun auto te vervangen omdat er complete tandwielen afgebroken waren. Een bijzon-
dere rit was het ook voor de enige motor in de groep Toontje on Tour (2222) die deze rit 
zonder noemenswaardige incidenten wist te volbrengen.  

Verder was er onder de deelnemers ook een vrachtwagen van team Rescue Baby Gambia 
(2206) die aan verschillende speciale voorschriften in de verschillende landen moest voldoen 
en ook de zeer moeilijk begaanbare routes door de Nationale parken in Senegal moest 



trotseren. Daar moest de hele groep een kilometerslange omweg maken door een gekan-
telde vrachtwagen in het moerasgebied waarbij ook door een rivier gereden moest worden. 

 

                                          

Veiling voertuigen 

Zondag 27 oktober werden de overige 20 auto’s openbaar geveild die niet rechtstreeks aan 
een project geschonken werden. De veiling vond plaats bij het voetbalstadion in Bakau. Deze 
werd zeer druk bezocht temeer omdat deze tevoren ruim aangekondigd was op verschil-
lende TV zenders in Gambia en in de plaatselijke pers.  

De veilingopbrengst van de voertuigen was totaal 3.980.000 Dalasis op (72.363 Euro). De ge-
noemde veilingbedragen zijn bruto en hiervan wordt nog 15% veilingkosten afgetrokken al-
vorens door te betalen naar de projecten. Naast de veiling waren er ook nog veel losse dona-
ties aan verschillende projecten bijeengebracht door sponsoracties van de teams. Dit bracht 
in totaal nog eens 36.555 Euro op voor verschillende projecten. Dus alles tezamen was de 
2019 Challenge goed voor 108.918 euro steun aan verschillende humanitaire projecten in 
Gambia. De veilingopbrengsten werden op donderdag 5 december overhandigd aan de pro-
jectvertegenwoordigers in Gambia. 

Projecten 

Batteling Village district Kiang ontving van team Narrus (2201) een Reault Espace die na 
aankomst onmiddellijk aangepast werd om dienst te doen als ambulance. De overhandiging 
vond plaats op het vliegveld van Banjul omdat er geen tijd was om naar Batteling te rijden-
Helping Hands vzw Ravels schonk deze Renault Espace die in Gambia geschikt werd gemaakt 
voor patiëntenvervoer. Daarna werd hij gestationeerd in het dorp Batteling Village district 
Kiang) Deze auto werd naar Gambia gereden door  Team Narrus (2201).   

 



                                                             

 

 

Gambia Children First een stichting die zich inzet voor steun aan opleiding van tieners in 
Gambia. Team Rinke Zorg Weer (2202) steunde deze stichting met de veilingopbrengst van 
hun auto die 2110 euro opbracht. Daarnaast doneerde dit team ook 2984,99 Euro aan deze 
stichting. Team Global Wanderers (2207) steunde dit project met de veilingopbrengst van 
hun auto met 4728 Euro.  

Kunting, Nursery and Basic school kan de broodnodige upgrade uit gaan voeren mede door 
de steun van Team No Stress (2203) met de veilingopbrengst van 3018 Euro. Team Menpo-
wer (2204) steunde deze school hun auto bracht 6455 Euro op voor deze school en do-
neerde extra 2710 Euro aan dit project. Team De Ohio’s steunde dit project met de veiling-
opbrengst van 4109 Euro van de auto waarmee ze naar Gambia reden en maakten ook nog 
1160 Euro Cash over naar dit project. Team Star of Life (2210) steunde het project met 3272 
Euro van de veilingopbrengst van hun Landrover. En maakte samen met team Carlin (2211) 
2000 Euro Cash over aan dit project. Teams 2210 en 2211 Lieten al het kampeermateriaal ( 2 
tenten , 3 slaapmatten , kookgerief van 2 auto’s , reparatiemateriaal , sleutels , ….  ) werd 
uitgedeeld en bleef ook achter in The Gambia.  
 
 
Kawsuh voetbalschool Team Menpower (2204) steunde de school met voor 5 ploegen te-
nues. Team T Kump Vanne Laak(tweade deil) (2212) bracht 300 Euro en 2 sets T shirts mee 
voor deze school. 

Pirang Health Center Team Carlin(2211) steunde dit project met de veilingopbrengst van 
hun auto met 3690 Euro. Verder stuurden ze voor 1570 Euro aan medisch materiaal per con-
tainer naar Gambia. 



 

 

Essau, District Hospital ontving van team Rescue Gambia (2206) een Iveco vrachtwagen die 
ingezet zal worden om goederen te vervoeren naar het in noord Gambia gelegen hospitaal. 
En deden een extra donatie van 1800 Euro. Verder brachten ze ook nog een koelkast mee en 
heel veel baby verzorging spullen. Daarnaast werden er ook nog vele sponsoracties georga-
niseerd o.a in Hardenberg samen goed voor 16.222 euro. Team Buurman, Buurman en Buur-
man (2205) doneerden een koffer vol kleren en handdoeken aan dit project. En hun auto 
bracht 4727 euro op. Team De Vosjes (2215) brachten 2 koffers met kleding mee voor dit 
project. En hun auto bracht 2910 Euro op voor dit project. Team Sandforestcamp (2209) 
steunde dit project met de veilingopbrengst van 6000 Euro van hun Nissan.Team Gi nie Besti 
nie (2213) steunde dit project met de veilingopbrengst van hun auto 2418 Euro. Team De 
Vosjes (2215) steunde dit project met 2910 van de Mercedes waarmee ze waren gekomen. 
Team Charlily (2208) steunde Essau met de veilingopbrengst 3254 Euro van hun auto.Team 
Narrus (2201) brachten enkele bananendozen met beddenlakens en handdoeken mee voor 
dit ziekenhuis. 

Kololi woonvoorziening voor gehandicapten werd gesteund met de veilingopbrengst van 
team ‘T Kump Vanne Laak(tweade deil) (2212) 2455 euro bracht de SSang Yong Musso op en 
daarbij doneerde dit team nog 5000 euro extra aan dit project. Team Menpower (2204) 
steunde dit project met een extra donatie van 2 laptops, een tablet Rugzakken-balpennen en 
gasvuren en bidons. 

Brufut Health Center werd gesteund door team Rasoptimisten 2019 (2216) Met de veiling-
opbrengst van 3345 voor de bouw van een kraamcenter en doneerden ook een extra bedrag 
van 742 Euro. Team De 2 Erpse (2219) droeg 5109 Euro bij aan dit project van hun Merce-
des. Team Toontje on tour (2222) Bracht met zijn motor 1327 Euro bij voor dit project         
en doneerde 770 Euro extra aan dit project. 

Brusubi Orthopedische kliniek ontving de veilingopbrengst van team International helps 
Gambia (2217) 1363 Euro. 



Farato Basisschool werd geholpen met de veilingopbrengst van team We zullen wel zien 
(2218) Hun auto bracht 2781 Euro op. 

Lamin – Kerawan Basisschool (Smiling Child Organisation) kan rekenen op de steun van 
team The Smiling Childs (2220) met de veilingopbrengst van 5909 Euro en een extra donatie 
van 1297 Euro. 

Waterproject Genieri kunnen het project afwerken met de steun van team Accidental tou-
rists (2221) met de veilingopbrengst van 3382 Euro van hun Toyota. 

Voor 2020 staat er weer een nieuwe Challenge naar Gambia gepland. Deze gaat op zaterdag 
3 oktober van start in Wijnegem. De eerste teams hebben zich alweer aangemeld om aan 
deze alternatieve Dakar rally deel ne nemen ten bate van humanitaire projecten in Gambia. 

CdB 

 


