
 

Benefietavond ‘Back to Troost’  brengt 6.000 euro op  
 
De feestweek van Noordscheschut is zaterdagavond 25 augustus gestart met een spetterende 
discoavond die in het teken stond van ‘Back to Troost,  a 70’s & 80’s disconight’. 
Velen waren in een outfit uit deze jaren naar de feesttent gekomen om de oude tijden te doen 
herleven. En dat waren niet alleen muziekliefhebbers van toen, maar vooral ook veel jongeren van 
deze tijd die de muziek uit de jaren ’70 en ’80 een warm hart toedragen. 
 
De mensen die actief waren bij de discoavonden bij Troost hielpen nu weer mee achter de bar in de 
feesttent. Ook Nico Houwer, de DJ van deze Troostavonden, stond weer achter de knoppen. Op de 
verlichte dansvloer kon iedereen zich naar hartelust uitleven. 
Hoogtepunt van de avond was een optreden van René Karst die met zijn muziek ook terugging naar 
die ‘supergave tijd’.  

 
 
Maar het was niet alleen een reünie voor de discogangers van toen. 
De avond was ook bedoeld als benefietavond voor Gambia. Sinds enkele jaren zetten wij ons in voor 
onderwijsprojecten in Gambia. Onderwijs is cruciaal voor een betere toekomst, maar voor  heel veel 
kinderen in Gambia is (goed) onderwijs nog steeds een droom. De overheid van Gambia heeft 
onvoldoende geld voor kleuterscholen en goede basisscholen.   
 
In maart van dit jaar kon met de opbrengst van de kerstkaartenactie van Mirjam en Marco een dak 
worden aangebracht op de nurseryschool in Sukuta Madina en konden deuren en ramen worden 
gemaakt. Maar helaas was er geen geld voor het verder afmaken en inrichten van dit schoolgebouw.   
 
Het idee is ontstaan om via de smederijen budget te krijgen voor het organiseren van een sociale 
activiteit in Noordscheschut waarmee geld voor Gambia kan worden verdiend. 
Bij de smederijverkiezingen in juni kreeg dit idee voldoende stemmen (en dus steun) van de inwoners 
van Noordscheschut.   
 
Met dit budget kon deze grandioze “Back to Troost” disconight worden georganiseerd, een 
evenement door en voor het hele dorp. De opbrengst van de kaartverkoop en de netto-opbrengst 
van de bar (bij elkaar 6.000 euro) komen geheel ten goede aan Gambia. 
Dit bedrag zal voor 100% worden besteed aan het bouwen en inrichten van schoolgebouwen in 
Gambia. Nog verder beslist moet worden of dit alleen de nurseryschool in Sukuta zal zijn of dat ook 
andere schoolprojecten gesteund zullen worden. 



 
Op de website van Noordscheschut (www.noordscheschut.com) kunt u  lezen hoe het met onze 
projecten in Gambia gaat. Op deze website vindt u onderaan in het menu rechts de keuze 
“Noordscheschut voor Gambia”. Het filmpje “Education is a right” op de website laat zien waarom 
onderwijs en ontwikkeling zo belangrijk zijn. 
 
Het is mooi dat we als dorp Noordscheschut een steentje kunnen bijdragen aan een betere toekomst 
van kinderen in het verre Gambia.  
 
Wij willen graag de personeelsleden van café Troost en de vele andere vrijwilligers bedanken voor 
hun geweldige inzet.  Natuurlijk ook alle bezoekers aan deze avond bedankt voor hun komst; mede 
dankzij hen  kon dit geweldige resultaat worden behaald. 
 
Mirjam en Marco Schonewille 
Toos en Arie Burggraaf  

http://www.noordscheschut.com/

