
 

Heart for Gambia - Weekblad voor Deurne

zondag 31 maart 2019 - 13:00 

Afrika in het Licht in Den Draai
 

ZEILBERG – Vier Deurnese organis

in het Licht in Den Draai in Zeilberg. Van 13.00 tot 17.00 uur is er muziek, een markt, een loterij, 

zijn er kinderactiviteiten en Afrikaanse hapjes. Verder wordt een paneldiscussie gehouden en 

modeshow met Afrikaanse kleding. Afrika in Licht is bedoeld om mensen kennis te laten maken 

met de veelzijdigheid van Afrika.

De aanleiding is volgens medeorganisatoren Tiny Koppens en Cees van de Ven, dat Afrika het 

verdient om weer eens in het zonnet

van overstromingen, rampspoed en ellende. Afrika is niet één land, maar een heel werelddeel, er

gebeuren heel veel mooie dingen. Die mogen ook wel ‘ns een keer voor de spotlights komen”, aldus 

de organisatoren. 
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Afrika in het Licht in Den Draai 

Vier Deurnese organisaties houden zondag 31 maart gezamenlijk het evenement Afrika 

in het Licht in Den Draai in Zeilberg. Van 13.00 tot 17.00 uur is er muziek, een markt, een loterij, 

zijn er kinderactiviteiten en Afrikaanse hapjes. Verder wordt een paneldiscussie gehouden en 

modeshow met Afrikaanse kleding. Afrika in Licht is bedoeld om mensen kennis te laten maken 

met de veelzijdigheid van Afrika. 

De aanleiding is volgens medeorganisatoren Tiny Koppens en Cees van de Ven, dat Afrika het 

verdient om weer eens in het zonnetje gezet te worden. “De meeste mensen kennen Afrika alleen 

van overstromingen, rampspoed en ellende. Afrika is niet één land, maar een heel werelddeel, er

gebeuren heel veel mooie dingen. Die mogen ook wel ‘ns een keer voor de spotlights komen”, aldus 
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Afrika in het Licht wordt georganiseerd door solidariteitsvereniging Kwataniza, de stichting Brasada, 

Farmers Families Future (FFF) Uganda en Heart for Gambia. Alle vier de organisaties zijn lid van Team 

2030 Deurne en zetten zich in voor projecten in onder anderen Uganda, Tanzania en Gambia. 

Voorzitter Tiny Koppens van Kwataniza: “Het mooie aan Afrika is het positivisme van de mensen en 

hun geloof in ’n goeie toekomst. De manier waarop zij er het beste van willen maken, in plaats van 

maar af te wachten.” Bestuurslid Cees van de Ven van Heart for Gambia vult aan: “Er is veel 

positivisme, inwoners proberen van niets iets te maken. Op het gebied van hergebruik en recyclen 

kunnen wij bijvoorbeeld nog veel van ze leren.” 

 

Programma 

Afrika in het Licht wordt om 13.15 uur geopend door wethouder Marinus Biemans. Kadogo Nyawade 

vertelt over onderwijs in Afrika. Zij zet zich als vrijwilligster via de Helmondse stichting Kadowinja in 

om het onderwijs in Kenia te bevorderen. Aansluitend neemt zij deel aan een paneldiscussie die 

gevoerd wordt aan de hand van een aantal stellingen. De overige panelleden zijn: Antoon Reijnders, 

adviseur van The Heart for Gambia Foundation, Team 2020-lid Jan Duffhaus en bestuurslid Wim 

Baltussen van Kwataniza.  

Om 15.15 uur wordt een modeshow gehouden met Afrikaanse kleding. Tussendoor verzorgen 

Bayasana en Marleen Mensink muzikale intermezzo’s en om 16.15 uur treedt het Liesselse gemengd 

koor Una Sono op. Aansluitend zal storyteller Makheni haar verhaal doen. “Zij vertelt met veel 

enthousiasme over Afrika, niet alleen met woorden, maar ook met gebaren en geluiden”, aldus Tiny 

Koppens. 

De hele middag zijn er doorlopende activiteiten zoals een kinderhoek, waar kinderen tasjes kunnen 

verven, maskers maken en kleurplaten kleuren. Er is een workshop armbandjes vlechten, bezoekers 

kunnen hun haren laten vlechten, er is een massagehoek, een fotohoek, en een spellentafel en er zijn 

kramen met informatie en activiteiten van diverse organisaties.  

 

Organisaties 

De eerdergenoemde Deurnese organisaties zetten zich in voor projecten in onder meer Gambia, 

Uganda en Tanzania. Zo ondersteunt Kwataniza een project waarbij waterleidingen aangelegd 

worden in drie bergdorpen in Uganda. De stichting Brasada zet zich in voor het opzetten van een 

apotheek voor met name patiënten met aids in Dar es Salaam, Tanzania. FFF Uganda geeft trainingen 

en ondersteunt boeren en inwoners van Uganda met duurzame landbouw- en irrigatieprojecten. 

Heart for Gambia opende twee weken geleden een geboortekliniek en helpt inwoners met de bouw 

van een school voor doven en slechthorenden in Gambia. Tijdens Afrika in het Licht zal er een 

doorlopende loterij gehouden worden. De opbrengst gaat naar de genoemde projecten. 
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