Hej, min fru och jag besökte Gambia i höstas. Det var första gången för oss. Vi
bodde ganska enkelt och skådade hela dagarna. Vi bokade en fågelguide som hette
Famara Nijie. Han var fantastik skicklig, servil och trevlig. Han visade oss otroligt fina
platser och nära 200 arter fåglar, både inhemska och flyttfåglar från Europa. Gambia
är ett fattigt land. Människorna verkade glada ändå. Vår guide Famara levde
uteslutande på dessa guidningar i konkurrens med ett 50 tal guider till. Vi kände att vi
ville hjälpa Famara på något vis. Hans högsta önskan var en egen hemsida. Sagt
och gjort, när vi kom hem så började vi bygga en hemsida åt honom. Den är klar nu
och bifogas. Fågelskådning och guidning av skådare är, mitt i all fattigdom, en bra
turistnäring som lockar naturintresserade människor som vill uppleva naturen i
Gambia. Skogarna och våtmarkerna nära kusten är tyvärr hårt undanträngda av
hotellbyggen och av alla fattiga människor som måste bo och försörja sig på
turisterna. Paradoxalt nog så är det turisterna som vill njuta av sol, bad och natur
som skapar hotellmarknaden som på sikt orsakar byggnation av nya hotell på
bekostnad av den redan hårt undanträngda skogen. Men samtidigt skapar turisternas
efterfrågan av fin natur och bra skådning ett skyddsbehov vilket torde pressa
myndigheterna att spara värdefull natur i form av naturreservat vilket verkar vara det
enda sättet att skydda naturen i Gambia. Detta för fågellivet och den biologiska
mångfalden livsviktiga samband förstår åtminstone alla skådare på plats.
Nu vill vi fråga er om någon kan tänka sig sponsra Famara på något vis. De som
jobbar som fågelguider saknar i princip allt vi är vana vid här i Sverige, så allt
begagnat och nytt är i princip välkommet. Kikare, böcker, stativ, tubkikare mm. Vi
hoppas ni vill överväga vår förfrågan och att vi kan fortsätta och utveckla vårt lilla
biståndsprojekt i Gambia.
Famaras hemsida: https://soteguiden.se/gambia.html
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