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Verslag van de Stichting Steun aan Gambia 2009 

In april 2009 zijn er diverse besprekingen gevoerd met leden van VDC, Suncaro Baji canseler van 

Brikama, en de chief van het district, mr Borry Touray en de voorzitter van de stichting. 

Reden van deze besprekingen zijn terug te voeren op: 

- 1 de brief welke door het comité in 2008 naar de minster van gezondheid gestuurd is , voor de 

omzetting van een Health Centre naar een ziekenhuis. 

- 2 de aanvraag van 2008 voor het opleiden van twee verzorgende tot primaire oog deskundigen. 

-3 de zorgwekkende situatie met betrekking tot de watervoorziening van het dorp en het zieken-

huis. 

 In deze tijd is de voorzitter diverse malen in Somita geweest, heeft mee gewerkt in de kli-

niek en samen met de VDC de is de verbouwing besproken. 

In september 2009 heeft men alleen aan de verbouwing aandacht besteed, aan punt 1 en 2 

heeft men niets gedaan. 

Wederom is geprobeerd afspraken te maken met betrekking tot de punten 1 en 2. 

In oktober zijn de leden van de vrienden van Somita naar Gambia gereisd. Zij hebben daar de 

school van het dorp verder opgeknapt , een gebouwtje voor toiletten neer gezet en enkele wa-

terpompen gerepareerd. 

De missie van hen was dan ook veel meer resultaat gericht, waarbij de effecten direct zicht-

baar zijn. 

Eveneens hebben zij afspraken kunnen maken over milieu aspecten zoals het opruimen van 

veel plastic en rommel, zowel rondom het zorgcentrum als in het dorp. 
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Zowel het bestuur van de 

stichting , als de vrienden 

van Somita hebben het 

zelfde doel, het op een ho-

ger level brengen van het 

welzijn van de bevolking 

van Somita met zijn om-

liggende dorpen 

Het bestuur richt zich met 

name op de gezondheids-

zorg via het zorgcentrum 

en de vrienden van Somi-

ta op onderwijs en water-

voorziening, waardoor zij 

elkaar zeer goed aan vul-

len 

Voor 2010 zijn afspraken 

gemaakt over vervolg/

continuering van de pun-

ten 1 en 2  en voor de 

upgrading van het water-

systeem van het dorp 


