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Project 2: opzet van een kleine school 
Het school project van Mr Ceesay loopt prima, de klaslokalen zijn voorzien van ramen en ook de 
tegelvloeren zijn inmiddels klaar. 
Een complicerende factor in deze is de mobiliteit van Mr Ceesay. De heup die hij het vorige jaar 
gebroken heeft, is niet goed aan elkaar gegroeid en is erg pijnlijk, waardoor de mobiliteit zeer be- 
perkt is. Door toedoen van familie heeft hij zich in februari in het Afric Med Hospital laten 
opereren. Toen onze voorzitter hem in april opzocht was hij nog steeds aan bed gekluisterd met 
een dik opgezet been. 
Hij was nog steeds actief vanuit zijn bed bezig om het schooltje verder af te krijgen 

De ins en outs zijn doorgenomen en tevens werd een bedrag aan 
hem toevertrouwd zodat het project verder zou komen. 
Helaas bereikte ons in juli het bericht dat Mr Ceesay met spoed 
naar· Dakar· was gebracht, 
Op het, waar-voor, krijg je in Afrika moeilijk tot geen antwoord. 
Dokters geven eigenlijk bijna geen uitleg en de summiere uitleg 

· die men krijgt begrijpen de meeste mensen niet. 
Eind juli krijgen we dan ook het droevige nieuws dat Mr Ceesay 
overleden is . 
Hij was een man die vertrouwen uitstraalde, afspraak was afspraak. 
Een man ie eerlijk en oprecht was. 
Zijn familie en wij als stichting zullen hem missen. 

Na diverse pogingen hebben wij contact met Mrs Fatou 
Ceesay, de essentie van het gesprek is dat zij het project sa- 
men met haar zoon voort wil zetten, daar· zij over niet al te 
lange tijd met pensioen zal gaan. Er is dus geen verandering 
in de plannen om het schooltje operationeel te krijgen. 
In de komende periode gaan leden van de stichting weer naar· 
Gambia om te kijken wat we kunnen doen en welke bijdrage 
vanuit de stichting nodig is 

Stichting Steun aan Gambia: 
Bankrekeningen: NL44INGB 0006527522 
Inschrijvingsnr. KvK 09160994 



§tichting §teun Aan Gambia 
Visstraat 36 5345 DJ Oss 
Tel. 024-3781000 /0640171642 
Email: gabriel52@hotmail.nl 

Het Afric Med Hospital onder leiding van Dr. Omar Jagne 
functioneert goed en mag gezien worden als een van de 
beste ziekenhuizen in Gambia. 
Support vanuit de stichting is niet meer nodig, wel 
houden wij contact met Omar Jagne. 
Als stichting worden we regelmatig gevraagd om naar 
onderdelen van de organisatie 
te kijken, met betrekking tot de operatie kamers 
hebben we een rapport met aanbevelingen geschreven 
ter verbetering van de hygiëne. De aanbevelingen zijn 
volledig overgenomen, wat een enorme verbetering 
teweeg gebracht heeft. 
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