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Stichting Steun aan Gamiba

In de afgelopen jaren hee  de S ch ng zich bezig gehouden met het mega project: AfricMed Hospital hier is veel jd aan

besteed en een aantal kleinere projecten zoals Bymyra school, het oog project, daarbij horen natuurlijk  ook de kinderen die

op de kosten van S ch ng naar school gaan.

Leden van de S ch ng gaan twee maal per jaar ( in april en november-december)
naar de projecten, de vliegreis en verblijf betalen zij, vanaf de oprich ng van de
s ch ng, zelf en drukt niet op het budget .
Een heel belangrijk project blij  het AfricMed Hospital, dit ziekenhuis func oneert
geheel zelfstandig, maar wij brengen ten alle jden een bezoek om gedachten
uit te wisselen.
Zoals in het afgelopen jaar waar zij een nieuwe ambulance nodig hadden en
met onze hulp is deze, door hen zelf in Duitsland gekocht, met eigen
middelen van het ziekenhuis betaald.

De intensive-care is inmiddels uitgebreid naar vier bedden en voorzien van een
mogelijkheid tot beademing (de enige in heel Gambia).
De bedoeling van het ziekenhuis, is om deze unit naar een hogere level te krijgen.
Zij hebben hier dringend ondersteuning nodig  vanuit Nederland.
Middels de vakbond/ vak inhoudelijke verenging voor verpleegkundigen NU 91
gaan we  proberen  een verpleegkundige te werven voor vak inhoudelijke
ondersteuning en scholing.
Op het moment dat wij als S chtning met Omar Jagne van AfricMed Hospital in
zee gingen is o.a. een afspraak gemaakt dat het ziekenhuis jaarlijks kinderen van
arme Gambianen zou helpen.
Het ziekenhuis komt deze belo e na, zij hebben in april 2015 ongeveer 150 kin-
deren gra s gevaccineerd.
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Een ander item waar wij als S ch ng druk mee bezig zijn geweest is, is de oog problema ek
van Mariam Sinareh .
Echter voordat we een oog kliniek gevonden hadden die ons evt.  verder zou kunnen helpen
was er al een week van ons verblijf in Gambia voorbij en dan proberen een afspraak te maken,
het koste ons
6 a 7 telefoontjes voordat er resultaat was.
Vervolgens ben je van s`morgens tot laat in de middag in de kliniek voor dat je een arts kunt
spreken.
Helaas het resultaat is te mager en moeten we verder opzoek naar ander mogelijkheden.
De bezoeken aan  diverse oogklinieken leveren ons wel weer meer informa e maar niet vol-
doende om een conclusie te kunnen trekken.

In december zijn we in conclaaf gegaan met  Dr Omar Jagne van
AfricMed over de oogproblema ek van Mariam en het dilemma
waar we tegen aan liepen.
Door hem is nu contact gelegd met een oogcentrum in Senegal,
in de stad Dakar.
In Senegal, het land dat Gambia aan alle kanten omsluit,  is de
medische ontwikkeling vele malen verder als die van Gambia,
Dakar is binnen een dag reizen te bereiken en men spreekt daar
dezelfde taal
Hier kan zij mogelijk in april van het komende jaar naar toe als de
eind-examens waar zij in 2016 mee start, dit toelaat.

We hopen dan meer zicht te krijgen in de oorzaak/behandeling van haar oogproblemen.
Eveneens hee   de S ch ng haar  in 2015 geholpen met  haar laatste semester. Zij is financieel door de S ch ng ondersteund
waardoor zij het schooljaar met goede cijfers hee  kunnen afronden

Ook in het komende jaar 2016 gaan we
haar ondersteunen zodat zij het laatste jaar
kan afronden, waarna zij rechten wil gaan
studeren.
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In 2015 konden Kadja Tou Bah en Mariama Bah naar hun nieuwe
school, The Interior Academyschool in Brusubi,  welke op loopafstand
ligt.
Op de school zijn zij met open armen ontvangen en wat nog veel be-
langrijker is zij voelen zich hier thuis

Vanuit de opslag bij het ziekenhuis heb-
ben we deze school kunnen voorzien
van bureau`s, stoelen en een pc met
printer waar ze dolblij mee waren.
In december toen we de school bezoch-
ten hadden ze een kleine verbouwing
gedaan waardoor er nu
een beter plaats was voor de Mw Rose
(directrice) en de administator om hun
werk achter onze bureaus te verrichten

Als S ch ng Steun Aan Gambia hebben wij het in 2015 financieel wat rus ger aan gedaan, daar we niet weten welke kosten
er nog voor Mariam gemaakt moet worden om haar zo goed mogelijk te helpen.
Door de geweldige steun van S ch ng Overall  die ons met kleding sponseren en daardoor ook financieel steunen en al de
personen die ons financieel en ook met kleding helpen kunnen wij dit realiseren.
Wij zijn hen dan ook veel  dank verschuldigd voor hun steun aan de mensen in Gambia.
Deze hulp willen wij de komende jaren graag  con nueren  met Uw steun.


	Jaarverslag 2015.pdf (p.1)
	Page1. Paginatitel

	jaarverslag2.pdf (p.2)
	Page1. Paginatitel

	jaarverslag3.pdf (p.3)
	Page1. Paginatitel


