Nieuwsbrief Stichting Steun en Opbouw Gambia juni 2020
In de herfstvakantie zijn Dirk en Coby met het gezin van hun oudste dochter en een vriendin van de
familie naar Gambia geweest. Noa had weer heel veel lege flessen ingezameld en heeft van het geld
medicijnen gekocht in Gambia voor Banjulunding. Van familie en vrienden veel knuffels en

kinderkleding meegekregen om uit te delen bij de kraamkliniek.
Ook heeft ze schoolspulletjes gekocht voor de Kotu Preparatory School. In haar bagage had ze
voetbaltenues meegebracht en op de school uitgedeeld, dus er moest natuurlijk een potje voetbal
gespeeld worden.

In januari zijn Hannie en Ko geweest. De laatste week kregen ze gezelschap van hun kleinzoon
Wesley, hij heeft sportkleding uitgedeeld in Sami Madina, die de volgende dag tijdens de sportdag
gelijk in gebruik werden genomen.Van te voren waren er dozen met baby- en kinderkleding,
verbandmateriaal en kraampakketten verscheept. Die zijn uitgedeeld in Banjulunding en Sami
Madina. Ook ter plaatse spullen gekocht voor de Kotu Preparatory School waar op dat moment
gebrek aan was: o.a. voor de schooltuin, lesmateriaal en schoonmaakmiddelen.
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In november zijn de daken van drie leslokalen en van het verblijf van het onderwijzend personeel

vernield door een windhoos, dus hier is hulp hard nodig. Samen met Maarten van Stichting Bouwen
is er een plan opgesteld en een begroting gemaakt en is er een bespreking geweest met de
dorpsoudsten en de burgemeesters van de 3 omliggende dorpen.
Met deze plannen zijn we in maart naar “de Wilde Ganzen” in Amersfoort geweest waar het goed is
ontvangen. Door de Coronacrisis is alles vertraagd, maar we hopen binnenkort meer te horen.
Door alle maatregelen ging ook de geplande reis van Dirk en Coby in de meivakantie niet door.

Hierdoor zijn er ook geen markten en braderieën e.d. Maar we hebben wel spullen zoals tassen,
zeepjes, bodybutter, vogelhuisjes en nog veel meer, die we verkopen en om zo de mensen in
Gambia te kunnen helpen. Als u interesse heeft kunt u bellen naar Hannie in Aagtekerke.
Telefoon: 0118586025 of 0642725332
Als u onze stichting financieel 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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