STICHTING STEUN EN OPBOUW GAMBIA

Onze eerste nieuwsbrief 2015
In februari hebben we weer een bezoek gebracht aan Gambia en is er weer veel werk verzet.
De verbouw van het oude gedeelte van het ziekenhuis is in volle gang.
Er wordt door de lokale bevolking hard gewerkt onder leiding van Stichting Bouwen.
In de kraamkliniek ziet alles er schoon en goed onderhouden uit, we werden er blij van.
Door de nieuwbouw van de kraamkliniek is het ziekenhuis opgeschaald van klasse 1 naar
klasse 2, dit betekent dat de regio van 82.000 uitgebreid is naar 105.000 personen en er nu 36
gemotiveerde personeelsleden werken.
Dit kan alleen door uw hulp in welke vorm dan ook. Hier zijn we dankbaar voor.
Ko heeft met de bouwvakkers meegewerkt, tot plezier van iedereen .
Twee keer kwam er een delegatie van het Ministerie van Gezondheid om ons te ontmoeten en
over het ziekenhuis en de verbouwing te praten, dit waren weer hele goede en leerzame
gesprekken.

Nu de grote verbouwingen in en rond het ziekenhuis in Banjulunding een heel eind klaar zijn,
hebben we een nieuw project opgestart.
In het binnenland in het plaatsje Cunjur hebben we een schooltje bezocht waar onze hulp ook
heel hard nodig is.
De mensen zijn hier heel erg arm. De meeste kinderen komen zonder eten naar school.
Wij hebben eten gekocht zodat de kinderen tenminste een maaltijd per dag krijgen, want
zonder eten kunnen ze zich ook niet concentreren.

Schoolmeubeltjes van de Diaconieschool uit Aagtekerke zijn hier ook naar toe verscheept.
Verder hebben we lesmateriaal gekocht.
Het is confronterend om te zien dat de mensen niet weten of ze elke dag wat te eten zullen
hebben voor het gezin. Wat mogen we dan dankbaar zijn dat we in een rijk land als Nederland
wonen.
We zijn twee dagen met de regiodirecteur van de gezondheidszorg naar Sami Madina Clinic
aan de North Bank geweest.
De mensen wonen er nog in ronde hutjes van klei met een dak van gras , in een gebied waar
bijna nooit blanken komen. We hebben daar een "medische post" bezocht ( 4 muren en een
dak dat lekt).
Deze schrijnende situatie greep ons zo aan dat we ons hier voor in willen gaan zetten.

Om dit allemaal te kunnen realiseren staan de volgende activiteiten op het programma:
6 juni : rommelmarkt in Aagtekerke
4 juli : fair in Poppendamme
11 juli: braderie Heinkenszand
28 juli: pannenkoekenfeest Aagtekerke
Als u ons naar aanleiding van deze nieuwsbrief wilt steunen, 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.
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