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Een bezoek aan Gambia start altijd met een bezoek aan 
Omar Jagne de directeur van Afric Med Hospital, 
Bij binnenkomst valt al direct op hoe schoon het is en dat er 
veel tijd gestoken wordt in onderhoud van het gebouw en de 
rnimtes. 

Tijdens het bezoek aan Omar Jagne oogt hij zeer ontspannen, zeker in relatie tot voorgaande keren, 
bij navraag blijkt dan ook dat de investering in het management waar we een vorige keer uitvoerig 
over gesproken hebben zijn vrnchten af begint te werpen. 
Er zijn wat wisselingen in de management samenstelling doorgevoerd en het gebruik van afteken 
lijsten is geïntensiveerd. 
Hierdoor zijn nog al wat taken van Omar overgenomen, waardoor hij rust gecreëerd heeft 
in de hoeveelheid werk wat hij op zijn schouders had. 

Zoals in de voorgaande gesprekken verteld, was 
er nu ook een tandarts verbonden aan het zie 
kenhuis, het aantrekken van een ooga1ts wordt 
de volgende stap . 

Inmiddels heeft het ziekenhuis een 
derde ambulance er bij waarmee 
patiënten naar Senegal en de 
luchthaven vervoerd worden 
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Oogproject 

Er heeft een uitgebreid gesprek plaats gevonden met Ma 
riama en haar moeder. 
Afgesproken is dat Mariama en haar moeder voor het 
eind van het jaar een afspraak gaan maken met de oogarts 
in Dakar en dat de reiskosten en de kosten van de polikli 
niek voor rekening van de stichting komen. 

Ook dit maal hebben we de travatan oogdruppels in 
Nederland voor haai· gekocht, hierdoor kan ze 8 
maanden extra vooruit. 

Het gaat goed met Manama, de bril, die van den Bergh Opti 
ciens in Hatert Nijmegen, geschonken had functioneert goed, 
maar helaas is een kant van de bril gebroken, zij gaan proberen 
om dit in Gambia gerepareerd te krijgen. 
Door de bril zijn de oog irritaties afgenomen, waar Mariama en 
wij als stichting erg blij mee zijn 
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Lencee Nursery School 

Op 22 augustus maken on oorzitter sa 
men met Ibrahim Conté en Basiru Ceesay 
een begin met deze verbouwing. 
Basiru heeft al een ijzersmit gevraagd of 
hij tijd heeft voor het maken van de ramen. 
Met een vertraging van een halve dag komt 
hij eindelijk bij het schooltje aan, na het 
meten van de ramen volgt een stevige on 
derhandeling over de prijs en de dag van 
levering van het eerste deel van het raam, 
tevens wordt een deel van het bedrag al 

,----�.::è'"""-----. vooruit betaald zodat er materialen gekocht 
kunnen worden. 
In de tijd dat we op de ijzersmit wachten, 
hebben we al een begin gemaakt met het 
uitbreken van de muur en het uittekenen bij 
de ramen wat er aan muur moet worden uit 
gezaagd. 
Omdat we de stenen in Gambia van cement 
maken zijn deze gemakkelijk uit te zagen. 

Eind augustus 2019 is de voorzitter 
naar Gambia gevlogen voor de ver 
bouwing van de school. 
Met ambtenaren van het ministerie 
van 
onderwijs is tijdens een eerder be 
zoek aan de school afgesproken dat 
de ramen vergroot zouden worden 
en dat de muur in het achterste 
lokaal van de school uitgebroken 
zou worden waardoor dit klaslokaal 
groter wordt en voldoet aan de 
standaard die het ministerie gesteld 
heeft. 

De Nursery school functioneert goed, het aantal kinderen 
is constant en de financiële situatie van de school goed. 
Mrs. Ceesay heeft gezorgd dat er een bedrag voor calami 
teiten aan de kant gezet is. 
Het creëren van een buffer voor tijden van schaarste is 
uniek voor Gambia, normaal gesproken maken ze de 
Dalasies die ze hebben op en zien daarna wel. 
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Het werk gaat snel daar we met twee personen afwisselend za 
gen, Basim het puin opnrimt en samen het pleisterwerk maken 
bij de verwijderde muur . 
Op zondag wachten we op het eerste raam wat gebracht zou 
worden, uiteindelijk gaan we naar de snederij en tot onze ver 
bazing ontdekken we dat ze nog niet eens begonnen zijn met de 
ramen. 
Er volgt een aardige discussie waarna ze 
beloven dat ze op maandag met de ramen 
gaan beginnen. 
Uiteindelijk komt op dinsdag het eerste 
raam en zijn de andere ramen op woensdag 
klaar. 
Voor Gambiaanse begrippen is dit nog 
binnen een redelijke termijn, maar blij 
worden we er niet van. 
Op het einde van de week zijn we uitein 
delijk zo ver dat we dit project afkunnen 
sluiten. 
Wij richten ons nu op de planning van de 
grote verbouwing: het aanbouwen van 
twee 
leslokalen wat gepland staat voor begin 
2020. 

Voor 2020 ligt er voor de Stichting een 
grote uitdaging in het verschiet, het maken 
van een tekening, het bedenken welke ma 
terialen er nodig zijn en het maken van 
een begroting 
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De stichting heeft ook dit jaar weer kleding mee gekregen van Hanna en Samira, twee geweldige 
medewerkers van stichting Overall in Nijmegen. 

Yaa tien Bel'flh ()püeiellS 

Beáankt 
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