
In Gambia (West Afrika) staat in de hoofdstad Banjul een kleine orthopedische werkplaats, waar 

twee gedreven mannen Gabu en Momodou de leiding over hebben. Ze doen wat ze kunnen om 

kinderen en volwassenen met een handicap te helpen en hen zo de kans te geven mee te doen in het 

gewone leven. 

Ik heb hen en de werkplaats leren kennen toen ik van 2003-2006 door een internationale 

ontwikkelings organisatie (VSO) was uitgezonden naar Gambia, en daar heb gewerkt voor mensen en 

kinderen met een handicap.  

 

Momodou Savage en een aantal collega’s,  die allen zelf 

in een rolstoel zitten, passen rolstoelen aan, maken ze 

op maat, repareren ze. Hij maakt ook van hout en leer 

speciale stoeltjes en tafeltjes voor kinderen die niet 

zelfstandig kunnen zitten en staan. 

Mensen kunnen ook bij hem terecht voor krukken. 

 

 

Gabu 

Jarju is een kei in het maken van allerlei 

hulpmiddelen: prothesen, braces, arm- en 

beenspalken. Met  de weinig mogelijkheden die hij 

heeft (vaak tweedehands) geeft  hij heel veel 

volwassenen en kinderen de kans om weer te lopen 

en te functioneren. 

 

En dan kan zo’n prothese er nog zo knullig  uitzien, maar toch was het 

heel effectief om  Modou er weer mee  te laten lopen ipv op zijn billen 

rond te schuiven, na een ongeluk waarbij een auto over zijn beentjes was 

gereden.  

Kinderen en volwassenen raken fysiek gehandicapt door ongelukken, 

halfzijdige verlammingen na malaria of beroerte, cerebral palsy, 

ondervoeding, of aangeboren misvormingen aan ledematen.  

 

   
 



Toen ik afgelopen december 2013 weer op bezoek kwam, was praktisch al het materiaal op en zag 

het er in de werkplaats akelig leeg uit. 

Geen toevoer meer van containers met tweedehandsspullen uit Europa. 

Waarom niet?..............  Gabu en Momodou hebben geen idee. Ministeries en verantwoordelijken 

zijn in de land niet scheutig met informatie en vragen wordt niet altijd op prijs gesteld door 

hogerhand.  

Mensen met een handicap hebben nauwelijks een stem, dus er is geen prioriteit. Geld voor het 

aanschaffen van nieuwe materialen is er zeker niet. 

Ik zou graag willen proberen de werkplaats weer vol leven te krijgen, de schappen weer met 

materiaal, de ruimtes erom heen weer met voorraad, en zij zelf met goed gereedschap. Dan hoeven 

ze ouders en kinderen niet onverrichterzake naar huis hoeven te sturen.  

De benodigde materialen zijn zeer uiteenlopend: van rolstoelen tot prothesen, van 

schroevendraaiers tot gipsverband. Alles mag gebruikt zijn, want het zijn daar experts in het 

oplappen en hergebruiken.  

 

Vervoer naar Gambia is geen probleem, daar er iemand in Coevorden zit, die regelmatig containers 

naar Gambia stuurt en waarbij je kubieke meters in zo’n container kunt huren. (€145 per m3). 

Er is dus nog wel wat extra geld nodig, maar ik ben er van overtuigd dat dat ook nog wel op te lossen 

is, als het materiaal er eenmaal is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


