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Verslag van de Stichting Steun aan Gambia 2012
2012 is voor onze stichting een heel druk jaar geweest. In Nederland is er op een goede
en constructieve manier samen gewerkt, met de Stichting Overal uit Nijmegen die ons
helpt door de kleding die zij over hebben aan de stichting te schenken, wat ten goedekomt aan projecten in Gambia.
Via het Universitair Medisch Centrum Nijmegen (Radboud), het Maxima Medisch
Centrum Eindhoven, de huisartsenpraktijken Anton Jurgenshuis in Oss, Rob Volmer
Uithoorn, Dhr. Piet Poels van Philips Healthcare, Spinnerij de Vasim (Hans
Claudermans), Stichting Medic (dhr. Henk de Vries) en via vele individuele medewerkers
uit de medische sector hebben we zoveel materialen verkregen dat we een nieuw te
bouwen ziekenhuis in Gambia, voor een groot deel in kunnen richten.
Door sponsoring verkregen gelden, is het ons gelukt om dit jaar drie containers met
medische goederen , voor met name Afric Med Hospital ,tevens voor Chirunku Health
Centre en Tanka Tanka (psychiatric hospital) naar Gambia te sturen,
De goederen werden ook dit maal opgeslagen in onze container op het terrein van
Spinnerij de Vasim
In maart hebben een 20ft container kunnen laden, met
hierin o.a. twee narcose toestellen met bewakings units
geschonken door Rob Volmer Uithoorn en zeer veel
operatie gerelateerde goederen van het UMCN, zoals
operatietafels, bewakings-apparatuur,
defibrillatoren, spuitenpompen, microscopen,
medimathkasten, tractie-materialen voor breuken, verbandmiddelen, spuiten/naalden, onderzoektafels, stoelen
en bureaus enz.
Deze container kon voor 2/3 deel betaald worden uit de
opbrengsten van de kleding van Stichting Overal.
Een heel groot deel van de verkregen kleding welke geschikt is voor
Afrika, werd gebruikt als stabilisatie voor het
transport.
In Gambia wordt een deel hiervan uitgedeeld
aan meerdere gezinnen en een klein gedeelte,
wordt door Abdullie Bah en Ibrhima Conte op de
markt verkocht.
De inkomsten hiervan worden gespaard, met als doel de aanschaf van
een taxi , zodat zij hun gezinnen kunnen onderhouden.
Hiermee leren zij om verder te denken dan alleen vandaag en wat
sparen op kan leveren voor hun toekomst.
In july/augustus konden we Dr Omar Jagne laten weten dat er nogmaals een 20 f
container met aanvullende middelen,verscheept zou gaan worden.

In oktober/ november waren we als Stichting
blij verrast met het bericht van het Maxima
Medisch Centrum te Veldhoven dat zij bedden
met matrassen en nachtkastjes aan de stichting ter beschikking stelden.
Dr. Omar Jagne stemde zijn reis naar Nederland hierop af, zodat hij ter
plaatse was toen de container geladen werd.

Dankzij de hulp van de vrijwilligers van onze stichting
in Nederland, Peter Daele, Marcel Daniels, Jos van
Gelder, Björn Tielemans en leden van de stichting,
hebben we deze toch wel grote prestatie in het afgelopen jaar kunnen leveren .
Maar ook veel dank aan onze Gambiaanse vrienden,
die ons iedere keer weer terzijde staan om de container uit de haven te krijgen en uit te laden

De bouw van het ziekhuis is een Gambiaans
project en is in handen
van de directeur
Dr. Omar Jagne.

Daar de bouw van het AfricMed Hospital niet in het tempo
verloopt, als Dr. Jagne gehoopt had, hebben we al zijn
materialen bij het ziekenhuis
Of het nu dag / avond is,
opgeslagen.
regent of de zon
schijnt ,onze Gambiaanse
vrienden van de Stichting zijn
aanwezig.

Iedere bouw kent zijn voor- en
tegenspoed,.De bouw is 1 jaar
vertraagd doordat het regenseizoen begon en er door
financiële problemen niet
verder gebouwd kon worden.
De platen gelegd om beton te
kunnen storten, zijn verregend
en moesten vervangen worden, wat een dubbele tegenvaller betekende

Tijdens onze bezoeken hebben we regelmatig besprekingen gevoerd over bouw/
inrichting van de operatiekamers, verkoeverkamer en eerste hulp.
Met veel plezier zien we dan ook dat veel van de adviezen, op een Gambiaanse wijze,
meegenomen zijn in de bouw.

Rob Volmer, van het bedrijf Rob Volmer UIthoorn,
heeft samen met ons het ziekenhuis bezocht en
heeft vanuit zijn deskundigheid als ingenieur
adviezen gegeven over de elektrische voorzieningen voor de door ons gestuurde medische
apparatuur.
Rob heeft inmiddels toegezegd te gaan helpen,
door de controle uit te voeren van de apparatuur
als deze op hun definitieve plaats gezet wordt.
Wij verwachten dat dit in het einde van 2013 zal
zijn.
De materialen voor Tanka Tanka,
psychiatrisch ziekenhuis: uniformen
en matrassen werden door Anna
Bouwman, en voor Chirunku Health
Centre, bedden en kantoor materialen, door Corrie Janssen in
ontvangst genomen en op de
plaats afgeleverd.

Namens de stichting werden tijdens ons verblijf,de twee brillen, geschonken door Van
Den Berg Opticiens, overhandigd, aan Musa
Ceesay.
Eveneens werd een door Peter Daele ter beschikking gestelde kettingzaag aan hem
gegeven.
Musa Ceesay maakt prachtige houtsnijwerken, welke hij aan toeristen verkoopt.
Door deze giften kan hij zijn werkzaamheden
doorzetten en zijn gezin onderhouden
Ook is door onze stichting de familie Baldeh en de Zibah en Redeemers International
school bezocht, waar de drie sponsorkinderen studeren.
Het was prachtig om te zien hoe de kinderen zich hersteld hebben na het overlijden van
hun vader. De school resultaten waren dan ook goed te noemen

Als Stichting willen we in 2013
consolideren wat we in 2012 gedaan
of in gang gezet hebben.
In dit jaar willen we de krachten, met andere in Gambia actieve
Stichtingen op medisch gebied,
verder gaan bundelen en kijken of we
de MRB ( Medical Resources
Bank) op een andere manier dan tot
heden van de grond kunnen
krijgen.
Toezeggingen van de Minister
van Gezondheid om de benodigde documenten te tekenen, zijn helaas niet nagekomen, ook mede doordat de minister vervangen is.
Door de initiatieven van Anna Bouman , lid van Stichting Tanka Tanka, zijn er weer mogelijkheden ontstaan om mee verder te gaan
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