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Verslag van de Stichting Steun aan Gambia 2010
Het jaar 2010 is een bewogen jaar geweest
voor de stichting, een jaar waar de gevolgen
van het verlies van Dawda Jardu duidelijk
merkbaar worden
In maart april zijn de secretaris en de voorzitter samen
naar Gambia geweest, tijdens hun bezoek aan Somita
hebben zij de vorderingen van de oogkliniek en de realisatie van het school project van de vrienden van de
stichting gezien.
Tevens hebben zij diverse bijeenkomsten bijgewoond met
belanghebbenden van Somita
het Comité afgevaardigden van de VDC, de burgemeester
van Brikama, de Chief van het district en Borry Touray de
advocaat van Somita.
Aan de orde zijn gekomen de wensen met betrekking tot het
gezondheidscentrum, de hygiënische omstandigheden in
Somita ten aanzien van de drinkwatervoorziening en het onderwijs.
Met betrekking tot het gezondheidscentrum hebben we uitgebreid stilgestaan bij de stagnatie van het opleiden van
twee personen tot primaire oog- verpleegkundigen, men
praat hier nu al twee jaar over en resultaten blijven uit.
Eveneens is er geen vervolg geweest op de brief van het
Comité, de VDC en de burgemeester van Brikama, aan de
minister van begin 2008 om het gezondheidscentrum over
te dragen aan de regering.
Als voorzitter van onze stichting, hebben, eind 2010, Dhr. van Heusden samen met Mw. van der
Heijden vanuit hun medische achtergrond, als adviseurs deelgenomen, aan de oprichting van een
Gambiaanse stichting, de Medical Resource Bank (MRB).
In deze stichting hebben zitting twee artsen en een tandarts afkomstig uit Gambia, de consul van
Nederland in Gambia en een lid van de stichting Tanga-Tanga welke in Gambia een psychiatrisch
ziekenhuis gebouwd, ingericht hebben en dit exploiteren.
Het doel van de MRB is: bestaande ziekenhuizen te upgraden zodat artsen uit Europa hier patiënten kunnen behandelen, cq. te operen

In dit kader zijn de ziekenhuizen in Bwiam, Farafenni en Serekunda
bezocht samen met dhr. Hans Noteboom, directeur van Gam-solar en
Jose Soppe de consul van Nederland in Gambia.
Als adviseurs hebben zij rapporten geschreven, welke als onderliggende stukken zijn gebruikt bij de afweging in welke van de ziekenhuizen men het snelste en beste zou kunnen starten gezien aanwezige
faciliteiten en de ligging in Gambia.
Hiervoor hebben zij deel genomen aan de vergadering van MRB, om
vragen van het bestuur te beantwoorden zodat deze een afgewogen
keuze kunnen maken.
De vrienden van de stichting druk bezig geweest om de
watervoorziening van het dorp te repareren en uit te breiden.
In samenwerking met de NCDO en de stichting van de
wilde Ganzen heeft men hier een zeer goed resultaat behaald.
Het project is dan ook samen met de firma Gam-solar in
Gambia en de bevolking van Somita
gerealiseerd, waardoor het dorp nu beschikt over een
schoon drinkwatersysteem welke via een netwerk van pij-

De couse-couse machine welke vorig jaar aan het dorp geschonken is, floreert prima,
er wordt winst gemaakt, waardoor men geld kan reserveren voor een eventueel tweede machine en
men zelf de machine kan onderhouden.
Er wordt ook overwogen om zogenaamde minikredieten te verstrekken, om de economie van het
dorp te stimuleren.
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