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Verslag van de Stichting Steun aan Gambia 2008 

2008 is een jaar vol activiteiten, de samen werking van onze vrienden werkzaam bij de 

 ABN-AMRO en de Belgische stichting De Gambiavrienden werden gecontinueerd en zo werd de 

samenwerking aangegaan met de Stichting Overall te Nijmegen. 

De samenwerking met de vrienden van de ABN-AMRO heeft een invloed van betekenis in  

Somita, als voorzitter van de stichting heb ik het genoegen gehad, om samen met hen in Somita te 

zijn. 

Er is veel werk verzet, diverse waterpom-

pen werden gerepareerd  

Mede door een donatie van € 1000, - van de Rabobank 

werd een couscous machine aan de bevolking van Somita 

geschonken, waardoor zij hun zelf geproduceerde land-

bouwproducten kunnen omzetten in een eind product en 

daarmee hun inkomen kunnen verbeteren. 

Door gebrek aan geld heeft de bevolking van Somita hun 

school niet af kunnen bouwen. 

In al de lokalen werden ijzeren deuren en ramen geplaatst, 

de binnen muren werden gepleisterd en met behulp van 

schoolborden verf werden borden gecreëerd. 

Ten behoeve van deze school heeft de firma van Dalen  

Nijmegen BV, schoolbanken geschonken, welke vervol-

gens door de stichting getransporteerd werden  



Dit jaar kwam ook een unieke samenwerking tot stand met 

de Stichting Overall 

te Nijmegen. 

De voor hen overtollige textiel werd door ons bijna weke-

lijks opgehaald een deel hiervan word mee genomen naar 

Gambia de rest wordt door verkocht aan een firma die het 

vervolgens ook weer in derde wereldladen verkoop. 

Mede hierdoor kon onze SSAG een magazijn laten bou-

wen voor de opslag van medische goederen, werd een 

Transitbus omgebouwd tot ambulance en er werd een start 

gemaakt met de verbouwing van het oude Health-Center 

tot Oogkliniek. 

Aan de verbouwing is een intensief en goed overleg 

met het Comité van Somita en de VDC aan vooraf 

gegaan. 

De VDC heeft de verbouwing tekening gemaakt en 

na wat kleine aan passingen is men gestart. 

In december was de verbouwing een heel eind ge-

vorderd en heeft de VDC in overleg met het Comité 

twee personen aan gewezen om een basiscursus oog-

preventie te gaan volgen. 

Door Huize Rosa, zorgcentrum voor religieuzen te 

Nijmegen, werd hun oude voorraad linnengoed aan 

de stichting ter beschikking gesteld, het comité van Somita 

was hier heel erg blij mee  

Niet alles is dit jaar vlekkeloos verlopen, er werd een 40 FT container geladen voor Somita en  

een ziekenhuis in Bantsang waar een twaalf tal bedden naar toe zouden gaan op voordracht van ons 

bestuurslid Dhr. Janssen. 

De container was in plaats van een maand, drie maanden onderweg, waardoor Dhr. Janssen 

die zelf ook op drie containers, met het zelfde schip vervoerde, de verantwoordelijkheid voor onze 

container op zich nam. 

Door onkunde( gebrek aan plaatslijk inzicht) en eigenbelangen is het lossen van de container een 

fiasco geworden en zijn er bijna geen goederen in Somita aan gekomen. 

Het bestuur heeft dan ook besloten om afscheid te nemen van dhr. Janssen, uiteindelijk heeft hij 

zelf de conclusie getrokken en heeft hij zijn lidmaatschap op gezegd. 

De samenwerking met de Belgische Stichting Gambiavrienden werd gecontinueerd en was  

regelmatig e-mail of telefonisch contact met Chris Laevaerts. 

Eenmaal kwamen we in Nijmegen bijeen om ervaringen en gedachtes uit te wisselen. 

Onze stichting was vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris. 

In november hebben ook zij een container verstuurd met o.a. medicijnen, school- en tuinmaterialen 

en zaden voor de vrouwen van het tuinproject in Somita. 



Bankrekeningen: 
Stichting Steun aan Gambia: 46.98.64.559 
Inschrijvingsnr. KvK: 09160994 

2008 was een goed jaar voor Somita, we worden daar dan ook niet ontvangen als vreemdelingen 

uit Nederland maar als medeburgers en participeren mee in het Comité van Somita. 

Het ziekenhuisje dat door het Comité en de VDC gerund wordt, kan zich zelf redelijk redden,  

support van het buitenland blijf echter gewenst daar men zelf niet de financiële middelen heeft. 

In totaal werden er ongeveer 6500 patiënten behandeld. 

Door het comité werden deuren in de kliniek geplaatst, de ingangen van het terrein voorzien van 

poorten en werden er drie personen aangesteld om de kliniek schoon te houden. 

Tevens werd onder hun supervisie het magazijn gebouwd en werd een aanvang gemaakt met de 

verbouwing, welke moet resulteren in een oogkliniek. 

Daar de overheid totaal geen bemoeienis heeft met de Health Center hebben we in gezamenlijk 

overleg besloten om de bestuurders uit de regio van Somita (Combo West) uit te nodigen voor een 

vergadering. 

Als Stichting hebben we hierin het initiatief genomen datum, tijd vast gesteld en de bestuurders 

uitgenodigd. 

Het werd een goed overleg waarbij ze er zelf voor gezorgd hadden, dat de pers aanwezig was. 

Door de VDC is een brief opgesteld voor de minister van volksgezondheid om toestemming te 

verkrijgen dat zij uit mogen groeien tot een Clinic, waardoor de inbreng van de overheid is gega-

randeerd, in welke vorm dan ook. 

Deze brief wordt getekend door de diverse bestuurders uit Combo West en namens onze stichting 

door de voorzitter. 

Hierop vooruitlopend werd een afspraak gemaakt met Hans Notenboom van DE Firma GAM-

Solar uit Gambia, deze firma heeft al in 2007 zonnepanelen ten behoeve van de elektriciteit voor-

ziening van het ziekenhuisje in Somita gerealiseerd. 

Samen met hem werd een energie analyse voor de toekomst gemaakt, dit met behulp 

Van de input van de technischedienst van het UMCNijmegen.  

Door contacten met de Stichting: Founder, Power Up Gambia in Amerika werd deze analyse verzon-

den naar een van de bestuursleden Mw. Kathryn C. Hall (www.powerupgambia.org) 
Vanuit hun stichting is positief gereageerd op ons voorstel en men is, ondanks de crisis, druk doen-

de geld hiervoor in te zamelen. 

De voorzitter van onze stichting heeft regelmatig contact per mail met Mw. K.C. Hall en de bedoe-

ling zijn dat zij elkaar komend jaar in Gambia gaan ontmoeten. 

In de tussentijd is er al een filmploeg vanuit Amerika in Somita geweest, met als doel dit op de 

televisie te tonen in een programma over hulpverlening aan de derdewereldlanden en ook in het 

kader van de duurzame energie. 

 

Namens de stichting is dit jaar ook een aanvraag verstuurd naar de belasting inspecteur voor het 

verkrijgen van een belasting nummer, met als doel om in aanmerking te komen voor een ANB 

(Algemeen Nut Beogende instellingen).  

Hierdoor zijn giften aan de stichting aftrekbaar van de belasting. 

Terwijl dit verslag geschreven wordt, laat de belastingdienst de stichting SSAG middels een schrij-

ven weten dat wij ANB geworden zijn 

http://www.powerupgambia.org/

