Nieuwsbrief Stichting Steun en Opbouw Gambia.
We zijn weer een aantal keren naar Gambia geweest om de projecten te bezoeken.
De verbouw van het oude gedeelte van het gezondheidscentrum in Banjulunding is zo goed als
klaar. De zalen zijn ingericht met nieuwe bedden en matrassen en in de voorraadkast zijn allemaal
boorden opgehangen om de spullen netjes op te bergen. Ook hebben we weer medicijnen gekocht.
We hebben heel veel babyspulletjes gekregen en uitgedeeld tijdens het consultatiebureau.
Dit project blijven we uiteraard volgen en ondersteunen.

Vorig jaar zijn we naar Sami Madina op de North Bank geweest en hebben we een oriënterend
gesprek gehad met de regiodirecteur van de gezondheidszorg om daar een medische post te
bouwen.

Hier zijn we in februari op teruggekomen en nu zijn we zover dat er tekeningen en begrotingen
worden gemaakt, dit alles onder begeleiding van Stichting Bouwen.

Onze stichting heeft de verkoopplaats bij de New Town
Lower Basic School in Bakau, waar de leerlingen tussen de
middag eten kunnen kopen, helemaal opnieuw opgebouwd
met behulp van een lokale ondernemer.

Natuurlijk zijn we ook weer op het schooltje in Cunjur
geweest. Hier zitten nu 90 kinderen. Het schooltje is enorm
gegroeid, omdat de mensen weten dat hun kinderen er elke
dag een maaltijd krijgen, die ze zelf vaak niet kunnen
betalen. Wij als stichting zijn heel blij dat we hierin wat
kunnen betekenen voor de lokale bevolking. Naast het eten
hebben we nog potloden, schriftjes ed. gekocht.

Om dit allemaal te realiseren staan de volgende activiteiten op het programma:
28 mei: Goese polderparty in de Spinne te Goes
18+19 juni: Open tuindagen bij 't Hofje in Biggekerke
2 juli: Slavernijmarkt in Middelburg
9 juli: braderie in Heinkenszand
26 juli: pannenkoekenfeest in Aagtekerke
13 augustus: Burghse dag in Burgh.
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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