
NIEUWSBRIEF

In deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de huidige situatie en onze 
activiteiten in Gambia:
De situatie in in het land is erg verslechterd vanwege de droogte waardoor er twee 
oogsten mislukt zijn. Daar boven op kwam de uitbraak van het Ebola virus in West Afrika,  
waarvan Gambia overigens verschoond bleef. Echter vanwege de dreiging komen er bijna 
geen toeristen meer naar Gambia.

Tijdens ons verblijf in Gambia hebben wij een aantal van de lopende projecten bezocht.

Bezoek schooltje Cunjur
Voor de school in Cunjur hebben we schoolmeubeltjes en schoolmateriaal vanuit 
Nederland verscheept. Tijdens ons bezoek hebben wij deze afgeleverd. Normaal 
gesproken krijgen de kinderen een lunch op school, dit omdat er thuis bijna geen eten is. 
Daarom hebben wij eten ingekocht om de komende periode de kinderen fatsoenlijk eten te 
kunnen geven zodat ze zich weer beter kunnen concentreren, door de honger \hadden 
kinderen moeite met de concentratie.

Realisatie verbouw oude gedeelte van de kliniek in Banjulunding
De bestaande ziekenzaal wordt vergroot, de vloeren worden op één hoogte gebracht, de 
toiletten en douches worden vernieuwd, het laboratorium wordt vergroot en er komt een 
overkapping zodat de moeders die nu urenlang met hun kindjes in de brandende zon of 
regen staan nu beschut kunnen wachten.
Inmiddels is de ver- en aanbouw gestart.
We hebben de kliniek ook weer voorzien van een voorraad medicijnen.
We hebben gebreide mutsjes uit kunnen delen aan kleine kinderen en baby's, dit om de 
fontanel te beschermen tegen de felle zon. Deze mutsjes zijn gemaakt door een lieve 
dame uit Vlissingen.



Realiseren vloer in klaslokaal New Town Lower Basis School in Bakau
Dankzij een sponsor konden in 3 lokalen de vloeren vernieuwd worden.
Nieuw schoolmeubilair wordt door een lokale ondernemer  gemaakt.



Verder hebben we verschillende gezinnen bezocht en hulp geboden.

Hartelijk dank aan één ieder die ons steunt in welke vorm dan ook.

In maart hopen we weer meer te kunnen melden over de stand van zaken in Gambia.


