Nieuwsbrief Stichting Steun en Opbouw Gambia Juni 2019
In januari en mei waren we weer in Sami Madina, de medisch post op de Northbank.

Volgens de administratie, die keurig is bijgehouden, zijn er 220 baby's geboren in de afgelopen
maanden. Er zijn ook een aantal vrouwen met de ambulance naar een groter ziekenhuis gebracht, 60
km verderop. Dankzij de medische post en de ambulance zijn er dit jaar geen sterfgevallen te
betreuren, tijdens en na de bevalling.
Dit is iets waar we heel dankbaar voor zijn.
In het dorpje waren ze erg blij met de kleding die we meegenomen hadden uit Nederland.

We hebben ook een bezoekje gebracht aan de plaatselijke basisschool.
Hier is werkelijk behoefte aan alles: van potloden tot schriftjes.

In Banjulunding waren er ook weer veel baby's
geboren, dus hier ook weer kleding en knuffels
uitgedeeld. Voor het laboratorium hadden we een
apparaatje meegenomen om bloedsuiker te testen bij de
patiënten.

Als we in Gambia zijn mag een bezoekje aan de Kotu Preparationschool natuurlijk niet ontbreken.
In januari hebben we stoeltjes voor de kleuters gekocht en gereedschap voor de schooltuin, zoals:
kruiwagen, gieters, spades e.d.

In mei hebben we groentezaden gekocht, De leerlingen mogen tijdens de natuurlessen zaaien,
schoffelen en oogsten. De kinderen krijgen dit zelf bij de lunch en wat over is wordt verkocht op de
lokale markt. Verder wilden ze graag prullenmandjes voor in de klaslokalen, want de rommel werd
nu in de hoek geveegd.
We kopen spulletjes op de lokale marktjes in Gambia en die verkopen wij in ons kraam o.a.:
22 juni:
Rommelmarkt in Aagtekerke ( 40% van de opbrengst is ook voor onze stichting)
23 juli:
Pannenkoekenfeest Aagtekerke
23 november: Markt van hoop in de 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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