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Het jaar is voorbij gevlogen, een jaar waar we als stichting met plezier op terug kunnen kijken.
Als eerste wil ik de sponsoren bedanken voor hun support dank zij hen hebben wij dit jaar
met een mooi resultaat af kunnen sluiten.
Het bestuur wil speciaal Stichting Overal Bredestraat Nijmegen, met al hun vrijwilligers bedanken, door
de kleding welke wij al jaren via hun krijgen.( zie foto reportage in bijlage)
Met deze kleding kunnen we heel veel mensen in Gambia blij maken en wat we daar niet kunnen gebrui
ken wordt verkocht aan een kleding recycle firma.
De opbrengst hiervan gebruiken we vervolgens weer voor onze projecten.
Vanuit de Stichting hebben leden van het bestuur het afgelopen jaar in maart en september onze
projecten bezocht. De kosten hiervoor drukken niet op de begroting, maar worden door hen zelf
gedragen.

GEZONDHEIDSZORG:
Afric Med Hospita! :
Tijdens de bezoeken hebben we diverse keren ons oude project
Afric Med bezocht, het ziekenhuis draait goed zij zijn zelf suppor
ting. En zoals beloofd hebben zij dit jaar bijna 200 kinderen gratis
gevaccineerd. Door Omar Jagne directeur van Afric Med is de
Stichting gevraagd om mee te kijken en een advies uit te brengen
m.b.t. verbetering van de hygiënische omstandigheden op de
operatiekamers, dit in verband met de uitbreiding naar orthope
dische operaties. Het Advies is door Dhr. Van Heusden en Dhr.
Vestegaard (beide werkzaam geweest in het UMC St Radboud) na
samenspraak met het hoofd en medewerkers van de operatieka
mer en de anesthesioloog opgesteld. Tijdens ons volgend bezoek
zullen we zien wat er geïmplementeerd is.
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Scholing:
Verbouwing tot schooltje

Naar aanleiding van een plan van aanpak met
begroting, beide geschreven door Mr. Ceesay, heeft
het bestuur besloten om dit plan te steunen.
Ruimtes die voorheen dienst hebben gedaan als
winkeltjes, worden omgebouwd tot les lokalen voor
kinderen van vier tot zes jaar. Eveneens worden er
ruimtes gebouwd voor toiletten met wastafels en
voorzien van stromend water.
Voor de eerste fase was 63.000 Dalasie gevraagd voor
dit geld zijn de lokalen voorzien van een tegelvloer, van
ramen en deuren en is voor de lokalen een corridor
gemaakt, zodat de kinderen niet de straat op kunnen
lopen.

De bedoeling is wel, dat de school zichzelf gaat
bedruipen zonder verder support van de stichting
Een begroting voor de tweede fase is nu inge
diend hierin zit met name de aansluiting van
elektra en water op centrale netwerk. Het
schooltje is bedoeld voor kinderen uit de om
geving, die anders thuis zouden zitten, omdat
de ouders dit niet kunnen bekostigen. Het
schoolgeld per kind wordt daarom erg laag

Als Stichting houden wij een vinger aan
de pols en gaan dan ook regelmatig
kijken hoe het geheel vordert, op die
momenten legt Mr. Ceesay ook
schriftelijk verantwoording af van de
uitgaven en de verdere planning. In de
eerste helft van 2017 hopen we dat men
kan starten met de ingebruikname.

gehouden
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ONDERWIJS:
Mariama Sinareh heeft dit jaar zeer succesvol het laatste jaar van de
middelbare school (grade 12) afgesloten, in het komende jaar zou zij
willen starten met haar rechten studie.
Een groot probleem hierbij is haar hoofdpijn veroorzaakt door haar beperk
tezichts vermogen ( min 12) waarvoor zij van opticien van Den Bergh uit Ha
tert Nijmegen, maandlenzen krijgt. Na haar eindexamen is zij samen met
haar moeder naar een ziekenhuis in Dakar ( Senegal) geweest, het verblijf
voor onderzoek heeft anderhalve maand geduurd i.p.v. twee weken en de
begrote kosten zijn verdrievoudigd.
Door de geavanceerde apparatuur en een op een hogel level verkerende
gezondheidszorg is er nu (na meer dan 10 jaar) een diagnose gesteld
( juveniel glaucoom), echter de voorgeschreven oogdruppels ( Travatan) zijn
nooit gekocht, waardoor een gepland vervolg onderzoek gecanceld is.
Communicatie en het begrijpen waarom geeft door opleiding en cultuur een
groot probleem, maar ook de kosten hebben hier een grote rol gespeeld
( zes maal het gemiddelde maand salaris) als je er zelf niet bent om dit uit te
leggen en in goede banen te leiden dan blijft het moeilijk om vooruitgang te
boeken. In Nederland zijn we daarom druk doende om via een apotheek
Travatan oogdruppels gesponsord te krijgen. Als Stichting blijven wij, ook in
het komende jaar actief om onze gestelde doelen te halen en zal dit in het
komende jaar zeker een vervolg krijgen.
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Ook Kadjatou Bah heeft het schooljaar goed doorlopen en met een mooi rapport met goede resultaten
afgesloten. Helaas heeft haar zus Mariama Bah de school verlaten, de Stichting respecteert dit gegeven
en blijft hierover in contact met de ouders

De Stichting dankt al de sponsoren die ons
werk in Gambia mogelijk maken en m.n
Eric Jillissen
die onze web-site onderhoud en in de
lucht houdt
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