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Jag tyckte att resan var mycket bra! Jag gillade att vi hade en bas vid hotellet som vi hela tiden 

återkom till. 

De många resorna kändes välorganiserade, man behövde aldrig tänkta på något utan kunde bara 

hänga med. Jag tyckte både du och Lamine var utmärkta guider. Det kändes som att ni sa vad ni 

tyckte utan att försköna, det uppskattades. 

Kul också att vi kunde åka till Dakar, kanske hade vi behövt en dag till där för att verkligen lära känna 

staden. 

Jag gillade också att vi fick en dag att göra vad vi ville, kanske skulle man haft ytterligare en fridag att 

ta sig för och göra det man själv föredrog, som jag som älskade att se så mycket som möjligt av den 

vackra naturen! 

Men generellt väldigt bra resa, omväxlande och man lärde sig mycket. Väldigt välorganiserat och 

tryggt, det märktes att ni hade koll på länderna och alla ställen vi besökte. 

Uppskattade framförallt det som inte kändes så turistigt utan det genuina när vi fick se hur landet 

och människorna är. 

Vänligen 

Frida 

 

 



 

"Utvärdering Gambiaresa” 

Jag tyckte mycket om Gambia, landet kändes väldigt lugnt och fredligt. Amou sa att den islam som 

praktiserades var avslappnad, men det verkade som om det inte var bara religionen utan det mesta. 

Och människorna var vänliga och lätta att få kontakt med. 

 Men jag hade inte sörjt om det inte varit fullt så många försäljare. 

Det bästa med själva resan var att ha Amou som reseledare. Han kan både Gambia och Sverige, hade 

sådan bredd både på det han tog oss med till och visade både stort och smått? jag tyckte det var 

väldigt roligt att lära mig äta apelsin som man gör i Gambia.  Och han är social och sprider så mycket 

värme. Jag hade inte trott att det skulle bli så enkelt och självklart med resegruppen. Den bestod av 

ett väldigt gladlynt och lättsamt gäng, och jag kände mig välkommen och accepterad på en gång. Det 

var väldigt skönt att ha ett ställe att bo på istället för att resa runt hela tiden. Hotellet var trivsamt 

och hade väldigt trevlig personal.  Det var inga jättegrejor men saker skulle ha kunnat vara lite mer 

hela och fungerande. 

Jag är en väldigt långsam resenär, och hade behövt mera egen tid. 

Jag hade också gärna tillbringat längre tid på några ställen. T ex en halv eller kanske hel dag på det 

kvinnliga kooperativet i Bakau. Det hade varit spännande att veta hur alla delar sköttes, vilka 

problem de hade osv. Saltutvinningen i Lac Rose hade jag gärna fördjupat mig i också." 

Sonja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hej Amou, välkommen tillbaka till vintriga Sverige. 

Först vill jag tacka för en otroligt trevlig resa till ditt hemland Gambia, för mig, tills nu, en okänd del 

av vår värld. 

Därför reste jag utan förutfattade meningar och jag brukar inte heller ta med mig svenska 

värderingar utan försöker uppleva och leva i nuet där jag befinner mig. 

Det är därför mycket jag kommer att minnas. 

Värmen, välgörande för en frusen nordbo, underbara bad, fantastisk god mat, otroliga 

naturupplevelser, delfinerna kring båten skall jag sent glömma! Medan slaveriets historia är ett 

pinsamt bevis på ondskan i världen. 

Men det är människorna som gjort det djupaste intrycket på mig. Att kunna leva och överleva under, 

så till synes, enkla förhållanden är beundransvärt. Att vi som turister blir lurade då och då har vi 

stundtals oss själva att skylla men t o m lurandet sker med en viss charm. Av de många människor 

som jag under resan kom i kontakt med har jag mötts med omtanke, intresse och värme, allt ifrån 

syskonen på nationaldagen till Musa som höll ordning på vårt rum. Jag känner mig tio år yngre efter 

all den uppskattning och "uppvaktning" som jag fick. Jag känner mig glad och lycklig att jag fick 

möjlighet att resa till Gambia och jag vill gärna resa tillbaka när tillfälle ges. 

Att uppleva andra kulturer och andra människors sätt att leva är nyttigt tycker jag, man får ett annat 

perspektiv på sitt eget liv på många sätt.  

Så tack alla, researrangörer, rumskamrater och medresenärer för alla upplevelser tillsammans. Jag 

ser fram mot återträffen och tröstar mig med pappers- och diabilder från denna, för mig, 

oförglömliga resa. 

Gunnel i Baggagård, där snön fortfarande lyser vit på taken. Men hav förtröstan, den första 

tussilagon och lärkan har synts i mina trakter, så snart har vi våren här! 

 

 Gunnel. 

 



 

 

Utvärdering Lotta Larsson 

Du vill att vi ska skriva nåt om vad som var bäst och sämst! 
 Bäst med Afrika resan var egentligen alltihop.  

Hur ska man kunna välja?? En givande resa som gav många tillfällen till såväl skratt som 

tårar. Man fick väldigt klart för sig hur bra vi har det här i Sverige MEN man fick också klart 

för sig att i Afrika är man glad för det man har trots att man knappt har något. Skäms på 

oss! 

 Doemdan var min matfavorit och fisken tyckte jag inte alls var så kul. jo Ladyfishen och en 

till som jag inte minns namnet på. 

 man konstarera också rätt lätt att man ska åka med Amou om man ska till Afrika första 

gången. Man hade stått sig rätt slätt att åka dit ensam. Hur skulle man veta vad man skulle 

ge sig ut på. Jo jag älskade ju African Renaissance Monument i Senegal. Äntligen fick jag se 

monumentet i verkligheten .Jag skulle kunna skriva 788 sidor om resan men ni var ju med 

så ni vet ju hur det var!!!När jag tyckte att jag redigerat 1200 foton kom jag på att jag hade 

en hel drös i telefonen och ett gäng bilder i surfplattan Vad värre är att jag nu införskaffat 

ytterligare ett redigeringsprogram för såväl film som foton.Pinnacle Studio 17. Ja så ska 

man lära sig det. Ser fram emot 789 659 212 sömnlösa nätter! Men nu ska jag ut på min 

rosa hoj en sväng och sen ska jag till en väninna och fika och dit tar jag den just nu 

utsläppta cabben. Sommaren närmar sig med stormsteg. 

 Ha det gott därute alla Bantaba-kamrater! 



 

 



 

 

 Nästa lördag är det Göteborgsvarvet, och två veckor senare är det Stockholm maraton. Orkar jag ta 

mig i mål där så är det faktiskt till stor del tack vare Gambiaresan. Klart att jag bär med mig många 

minnen från resan. Jag gillade upplägget, mixen av många olika aktiviteter. Jag kan inte påstå att det 

fanns några direkta bottennapp, och jag saknar ingenting. Tiden utnyttjades lagom, vi hann med att 

uppleva väldigt mycket utan att behöva stressa. Jag gillade enkelheten, det hade varit mycket svårare 

att kliva ut i verkligheten om vi hade bott på ett lyxigare hotell. Det var en stor trygghet med dig som 

reseledare, pålitlig, alltid lättillgänglig, bra koll, stort lokalt kontaktnät, bra på att fixa och lösa 

problem. Och att du så generöst bjuder på dig och delar med dig av ditt liv. Mycket roligare att resa 

med en ideell organisation som NBV i stället för ett kommersiellt reseföretag. Det kändes kanske inte 

som att vi deltog i en resa arrangerad av nykterhetsrörelsen, men det var ju ingen som flippade ut. 

Om det är någonting som jag tror att man skulle kunna utveckla lite så är det konceptet med 

studiecirkel före resan. Jag hade gärna varit lite mer påläst om landets historia, natur, kultur, 

samhällsstruktur, osv. Det går ju att googla fram en hel del själv, läsa i uppslagsböcker, o.s.v. men det 

är större chans att man läser det här man får det som lästips så som du försökte lägga ut dem på 

Bantaba. 

/ Krister 

 

 

 

 

 

 



 
Utvärdering Gambia-14 från Håkan o Susanne 

Först o främst vill vi säga att du var helt fantastisk under denna resa, Amou! Du såg var 

o en av oss och löste problem som uppstod med gott humör på bästa sätt. Hela tiden 

omtänksam och mån om oss, fixade lite frukt på bussturen mmm 

Programmet var en härlig mix av starka upplevelser och sköna stunder på underbara 

stränder. Vi tyckte det var lagom med ledig tid och utflykter. Du såg till att vi fick testa 

olika mat, även om det var mycket fisk, men det hör ju till när man är vid kusten. Vi 

tyckte det var toppen..  

Höjdpunkter för oss var: 

• Alla skolbesök- underbart att se glada barn som verkligen vill lära sig , även med 

små medel 

• Resan till Juffere, med den mysiga båtresan och den engelska kaptenskan som 

gjorde att det blev mer personligt och mysigt ombord. 

• Kvinnokooperativet var underbart att se 

• Goree var helt fantastiskt på många plan. Hade önskat mer tid där , men det är 

ju inte lätt att planera att färjan ska gå sönder.. 

• Tendaba Camp var helt sagolik. Kändes bra att dela ut kläder till familjerna i 

byn, dock kändes det lite fel att vi kom såå tidigt att vi nästan väckte upp 

familjerna i byn… 

• Kul att ha sett Lac Rose, även om det blev en liten besvikelse att den inte var så 

rosa som jag tänkt mig. 

• Såå kul att åka i sanddynerna! 

 En sak som vi tänkte på var att det kanske hade varit bra ta Abuko parken tidigare på 

morgonen, kanske fler djur o fåglar igång då.. 

Sammanfattningsvis var det en härlig och spännande resa med nya upplevelser varje 

dag! 

Det var också kul att gruppen funkade så bra … 

Det var verkligen kul! 

Lotta var ju helt outstanding när det gäller att krydda tillvaron .. 

Tack alla ni som var med !! 

Kram från Håkan o Susanne 
 

 



 
 
Hej Amou! 
  
Vi ha inte glömt bort utvärderingen, annat har kommit i vägen och har blivit första prioritet. 
Men nu ska vi skriva ner lite... 
När vi sitter och pratar om Gambiaresan är vi väldigt nöjda med hel resan. Med dig som 
reseledare, den härliga gruppen med det stora skrattet som var så lättsamma att umgås med 
och allt vi gjorde. 
  

Det var en sådan bra mix av innehållet på resan med upplevelser, sevärdheter och bad och 
sol. Vi har varit på andra upplevelseresor och då har man varit ganska trött när man kommer 
hem eftersom det har varit så intensivt. Men det har vi inte varit på samma sätt med 
Gambiaresan. 
Starka upplevelser med besök i skolor och lämnat skolmaterial till barn utefter vägen. Om vi 
bara viste hade vi tagit med oss mycket mer och kan så ordna det eftersom jag jobbar på 
skola. Det fick mig att speciellt att tänka på vilket överflöd vi lever i och alla prylar som 
barnen får av sina föräldrar för att kompensera det dåliga samvetet. "Att inte ha tid att 
umgås". Det blev så påtagligt för mig eftersom jag har barn omkring mig jämt i skolan. 
  

Goree var min största favorit och var besviken att det var så kort vistelse där. Hade velat ha 
mera tid för att känna de historiska vingslagen och pulsen mellan gator och kvarter. Nu 
efteråt kan man känna att den rosa sjön kunde vi väl ha hoppat över men nej för jag tycker 
att det var en häftig känsla att få bada i så salt vatten och det tycker vi båda två. Tommys 
favorit var Tendtaba med den härliga båtturen och alla fåglarna och andra djur. Vi har varit i 
andra länder i Afrika och är har varit så nöjd med maten och samma med Gambai så god 
mat! Vi älskar fisk!!! så det var inte för mycket. 
  

Hoppas att du fortsätter att vara reseledare och guida i Gambia för det passar dig verkligen. 
Det märks att du är rutinerad och har tagit fram de små smultronen på vägen som de saftiga 
mandarinerna på de långa bussturerna. Väskan som du ordnade till oss för resan till Senegal 
det sådant man minns. Att stanna vid en affär för att handla för att vi har lång tur framför oss 
osv... Och att vi fick träffa din mamma i hennes hem! 
  

Hoppas vi får träffa dig någon gång! 
 
Kram Ann-Louise och Tommy 



 
Utvärdering Gambiaresan 2016 
 

Jag vill börja med att tacka för att du såg till att jag följde med på resan. Jag ångrar det inte 

en sekund. 

Det är den bästa resan jag varit på hittills. Ett starkt minne för livet. 

Jag hade aldrig kunnat göra en sådan här resa själv och vilket härligt gäng det var. Det har 

varit så kul att få resa tillsammans med dig och det här tokiga ressällskapet. 

 

Amou du är en otroligt bra reseledare. Det kändes tryggt och du tog hand om alla så väl. 

Det blev mer än en ”vanlig” turistresa. Kändes som man fick uppleva Gambia och Senegal 

både från insidan och utsidan. Att få träffa din mamma och flera från din familj var riktigt 

trevligt och att  jag fick äran att besöka Mbayes systers familj och bli spådd av en Marabou. 

 

Allting vi gjorde i Gambia var så bra. Jag uppskattade allting. God mat och mycket mat. Det 

som var bäst var mötena med kvinnorna på kooperativet, skolbesöken och alla barnen. Fast 

marknaden, båtturen, musiken, Juffere och allt annat var också lika bra :) Och att sedan 

möta kärleken när man minst anar är inte så tokigt det heller… 

 

Det var tufft och hjärtskärande att möta alla fattiga människor. Alla dessa tiggande barn så 

sorgligt. Men det är en viktig och nyttig erfarenhet. Det kändes också fint att kunna hjälpa 

även om det var så lite. Tänk så bra vi har det här hemma i Sverige. Många fler människor 

borde möta denna verklighet som finns runt om i världen. Betydelsefullt och starkt var 

också resorna till Juffere och Goree Island och påminnelserna om slaveriet.  

 

Vi hade lite otur när vi skulle över gränsen till Senegal men det är också sida av hur det är 

med ledning och korruption i Gambia och senegal. Det gjorde att vi inte riktigt hann med att 

uppleva allt som var tänkt. Att få träffa Lamin och få höra om Senegal var väldigt givande. 

Dakar var häftigt och Le Renesans. Superkul med färden genom öknen. Härligt med 

LacRose, fiskrökeriet, och att få träffa alla dagisbarnen. 

Det jag tyckte var lite synd i Senegal var att inte riktigt hinna med allt som var tänkt. Det 

blev mest bussåkande och jag var lite trött på kvällarna för att orka kvällslivet i stan och på 

de olika hotellen. Jag hade gärna velat kliva av bussen i Dakar. Men det var kul det vi hann 

med. 

 

Jag vill gärna komma tillbaka och få återse det vackra Gambia och Senegal och möta flera 

av de vänliga och fina människorna. 

 

Hjärtligt tusen tack för en fantastisk upplevelse. 

Vänligen Reni Petersen 

 

 

 



 
 

Funderar på utvärderingen men vet inte riktigt vad jag ska skriva. Jag är mycket nöjd 
med resan. Skulle bara vilja ha mer av allting: -) 
Jag gillade att alla som ville fick en chans att uppfylla sina speciella önskningar. Ska 
jag önska mig något speciellt så skulle jag vilja ha lite mer besök som har med musik 
att göra, lyssna och/eller dansa och lite mer tid för att promenera runt i Dakar och 
Banjul för att lära känna städerna. Men det går ju in under Mer av allt.... 
  
Vill man hitta på ännu mer skulle det vara intressant att se hur sjukvården fungerar. 
Synd att vi inte kunde göra båtutflykten men det gick ju bara inte. 
  
Jag tyckte att det var mycket intressant att se hur det kan gå till vid gränsen mellan 
Gambia och Senegal. Upplever inte det stoppet alls negativt, tvärtom. Man fick en 
inblick i hur en del människor har det... 
  
Vi var precis lagom stor grupp. Det var jättebra att ha dig som reseledare. Du hade 
koll på det mesta och berättade så mycket om Gambia. 
Det märktes att du själv också hade kul och gillade att ge oss så mycket du bara 
kunde samtidigt som du också kunde njuta av resan. Ett stort bidrag till att alla hade 
det bra. 
  
Boendet var bra men ett rum med havsutsikt hade varit fantastiskt. Och jag måste 
erkänna att du är bra på att välja ut rumskompisar: -). 
Är också nöjd med maten vi åt. 
 Ja, nu ska jag på bio. Hinner inte skriva mer. 
  
Ha det riktigt bra!! 
Kram från 
Birte 


