Hierbij onze derde en laatste nieuwsbrief van 2013. We zijn nog steeds bezig in Gambia
met o.a. het sponsoren van kinderen voor een schoolopleiding en de kraamkliniek.
Ook staan er weer een aantal activiteiten gepland zie hiervoor onze activiteitenagenda.
In deze nieuwsbrief:
- Opening kraamkliniek.
- Oproep spullen ziekenhuis
- Reisverslag Peter en Gerda
- Geplande volgende bezoeken.
- De activiteitenagenda.

Opening kraamkliniek
Na een periode van hard werken aan het ziekenhuis konden wij, Ko en Hannie + Dig en
Coby en aanhang, 18 oktober bij de opening zijn.
14 Oktober zijn we met in totaal 15 personen vertrokken en wat een feest. We werden
direct uitgenodigd om de volgende dag allemaal bij Amadou te gaan eten. En aangezien
het Tabaskifeest was moest er schaap gegeten worden. Hier kwamen we niet onderuit.
Het was een hele belevenis, iets wat we niet graag hadden willen missen.

Maar natuurlijk kwamen we voor de opening van de kraamkliniek. We werden er stil van
dat het er zo mooi uit zag.
De onderzoektafel die in februari met de container was meegegaan was zolang
opgeslagen bij iemand thuis, maar op de dag van de opening werd deze nog bezorgd op
het dak van een taxi.
Op de dag van de opening waren we om 9.00 uur in het ziekenhuis aangekomen om de
boel te versieren met blauwe en roze slingers en ballonnen.
Er kwamen heel veel mensen die bij de opening waren uitgenodigd, dus ook heel veel
toespraken en lofprijzingen. Maar na een paar uur konden we tot de opening overgaan.
Hierna kwam er nog eten voor heel veel mensen. Dit hadden de mensen uit de compound
gemaakt en dat was niet zo maar een pannetje rijst maar kilo`s eten. Na al deze
indrukken gingen we vermoeid maar met een goed gevoel terug naar het hotel.
Zaterdag hebben we nog heel veel medicijnen gehaald omdat er bijna niets meer was.
Aangezien er veel Malaria en TBC heerst is het van belang dat de medicijnenvoorraad op
orde is.
Het was erg kort één week maar er is ook weer veel gedaan. Tevens hebben we gekeken
naar het volgende project. We willen het oude gedeelte van het ziekenhuis opknappen,
het oude en nieuwe ziekenhuis/kraamkliniek verder inrichten en instrumenten voor het
laboratorium. We gaan dus gewoon door met de hulp aan de gezondheidszorg.
Gelukkig wil de P.K.N. van Aagtekerke ons weer steunen met acties in 2014 en de Bazaar
in Grijpskerke wil de grote bazaar voor de stichting houden in 2014.
Natuurlijk ook niet te vergeten al de trouwe sponsoren voor de Stichting en sponsoren
voor schoolkinderen.
Hartelijk dank voor al uw steun, zonder u kunnen wij de mensen in Gambia niet helpen.

Oproep spullen ziekenhuis
Van dokter Joof kregen we een lijst van wat nog nodig is voor de nieuwe kraamkliniek.
Het is een hele waslijst, maar wellicht dat iemand nog wit beddengoed beschikbaar wil
stellen.

Reisverslag Peter en Gerda
In November zijn we weer voor 2 weken naar Gambia geweest, en wij genieten hier
altijd met volle teugen van.
Omdat er onduidelijkheid is onder welke hoed wij in Gambia zijn !!
Stichting alle kinderen naar school wordt gezien als een schoolkind sponsor, net zoals U,
ik en iedereen kan zijn.
Als wij naar Gambia gaan, gaan we namens stichting Steun en Opbouw Gambia.
Met de gift die we van stichting “Allekinderennaarschool.nl” gekregen hebben, zijn nu in
totaal 8 startende kinderen gesponsord.
Deze kinderen gaan we zeker 6 jaar volgen en hiervoor het schoolgeld betalen.
We hebben zodoende heel wat scholen gezien, omdat we het schoolgeld altijd op de
school betalen. Zo weten we zeker dat ze naar school gaan.
Verder hebben we natuurlijk onze schoolkinderen die we al jaren sponsoren, dit zijn er
13, ook weer bezocht en hun schoolgeld betaald.
We hebben de resultaten bekeken, ze doen het allemaal heel goed.
In totaal sponsoren we nu 21 schoolkinderen, en dat is best veel.

Ook deze keer eten voor de dovenschool gekocht, zodat de kinderen een warme maaltijd
op school kunnen eten.

We hebben de nieuwe kraamkliniek bekeken, zeker iets om trots op te zijn.
Weer medicijnen voor het ziekenhuis gekocht.
Helaas het landbouwproject, wat we wilden realiseren bij het ziekenhuis, gaat niet door.
De nieuwe dokter van het ziekenhuis, dr. Joof, ziet problemen in de aanleg van een
groentetuin.
Veel ”vreemde” mensen rond het ziekenhuis, en wie verzorgd het, en voor wie is de
opbrengst?
Zodoende hebben we besloten van dat plan af te zien.
Onze kinderen waren ook mee, en met hun en onze giften, hebben we onder de
allerarmsten o.a. rijst en matrassen uitgedeeld.
Heel dankbaar werk.
We zijn blij dat we dat allemaal kunnen en mogen doen.
Heel Hartelijk Dank aan onze vele sponsors.
Groeten Peter en Gerda

Geplande volgende bezoeken
De data zijn nog niet bekend maar in 2014 zullen wij zeker weer naar Gambia gaan.

De activiteitenagenda
-

Zie onze website hierop staan onze nieuwe acties vermeld als de nieuwe data
bekend zijn.

-

Verder doen we regelmatig spontaan mee aan kleine acties, heeft u ideeën geeft
het door via ons e-mailadres stichtinggambia@zeelandnet.nl

Als u naar aanleiding van onze nieuwsbrief De Stichting wilt steunen met materialen of
financieel, dan zou u ons, maar zeker de mensen in Gambia erg blij maken. Voor meer
informatie en/of foto’s zie onze website www.stichtinggambia.nl

Rabobank Domburg nr.: 115786155 t.n.v. Steun en opbouw Gambia.

Als u geen prijs meer stelt op een nieuwsbrief of als u andere mensen er blij mee wilt maken,
mail stichtinggambia@zeelandnet.nl

