Nieuwsbrief Stichting Steun en Opbouw Gambia Juli 2018
De afgelopen maanden is er veel gedaan voor de bevolking in Gambia.
4 april was er een gezellige fancy fair op de Franck van Borsseleschool. We hebben het mooie
bedrag van € 845 mogen ontvangen. Hier zijn schoolspulletjes voor de Kotu Preparationschool voor
gekocht toen Coby en Dirk 3 weken later in Gambia waren. Deze school willen we de komende
jaren blijven ondersteunen.

Tijdens ons bezoek aan het Banjulunding Hospital bleek dat er wat problemen waren met de
riolering en het watervat, dit was lek. Dirk heeft samen met Amadou het watervat vervangen en de
riolering in de verloskamer ontstopt.

Onze stichting kreeg van een sponsor een ambulance voor Sami Madina. Deze is in een container
naar Gambia verscheept. Tijdens ons verblijf bleek de container al gearriveerd in de haven van
Banjul. Toen begon het vele werk voor ons. We moesten eerst de juiste stempels op alle papieren
hebben voor de ambulance vrijgegeven kon worden door de douane. Uiteindelijk is het allemaal
gelukt en kon Dirk de ambulance wegrijden van het haventerrein.

Eind mei zijn Ko, Hannie en Claudia naar Gambia geweest om de ambulance naar Sami Madina te
brengen. Na een lange reis kwamen ze 's avonds laat aan en werden door de lokale bevolking
hartelijk ontvangen. De warme maaltijd stond al voor hen klaar.
Ze hebben in de medische post geslapen want een hotel kennen ze daar niet.
's Morgens zagen ze dat alles er keurig uitzag en hoorden dat er in die paar maanden al 60 baby's
waren geboren. De mensen uit de omgeving weten de weg nu ook te vinden naar de medische post.

23 juni was de jaarlijkse rommelmarkt in Aagtekerke van de ZWO.
We hebben 40% van de opbrengst ontvangen: €4701,40!!
Om alles te financieren staan de volgende activiteiten op het programma:
24 juli: pannenkoekenfeest in Aagtekerke
7 augustus: Camping 't Zeeuws knoopje, Bergwegje in Aagtekerke.
24 en 25 augustus: Poppendamme in Grijpskerke
24 november: Markt van hoop, Grote kerk in Goes
Als u onze stichting wilt steunen, dan zou u ons, maar zeker de mensen in Gambia erg blij maken.
Voor meer informatie zie onze website: www.stichtinggambia.nl
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