~tichting ~teun Aan Gambia
de Hoefkamp 10-58,6545 MCNijmegen
Tel. 024-3781000 ;0640171642

Najaren lang praten over een website, hebben wij als Stichting Steun Aan Gambia onze website.
Deze is door Eric Jilissen, in samenspraak met de voorzitter gemaakt.
Als stichting zijn wij dan ook erg blij met het verwezelijken hiervan
Nadat we het afgelopen jaar diverse
containers met medische goederen en
kleding naar het te bouwen Afric Med
Clinic en de bevolking van Gambia
gestuurd hebben, nadert de Clinic nu
zijn voltooiing.
Er is veel werk verzet door Omar Jagne en zijn
personeel om de Clinic een zo Europees mogelijke uitstraling te geven.
Door de voorzitter is geprobeerd om wat orde in
de chaos te scheppen.
Het lukt hen nog steeds niet om systematisch te
werken en overzicht te krijgen over de materialen die ze hebben.
M.n. stoelen en bureaus heeft het ziekenhuis in China
gekocht, al de onderdelen lagen in dichte en open dozen buiten en dat met alleen Chinese instructies hoe het
een ander in elkaar te zetten. Na een paar dagen goed
kijken is het de voorzitter gelukt om samen met zijn
Gambiaanse collega's alles in elkaar te zetten.
Het gaat een mooi ziekenhuis worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal de opening plaatsvinden in mei/juni
2014. Maar voordat de opening plaats gaat vinden,
gaat Rob Volmer samen met nog een ingenieur naar
Gambia om de door ons gebrachte apparatuur te controleren.
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In Gambia komen we, zoals met ieder bezoek, Pa Fay
( 72 jaar) tegen, hij helpt de stichting al vanaf dat wij in
Gambia actief zijn. Jarenlang woonde hij met zijn gezin
in een gebouw, wat voor de rest nog niet bewoond was
en waar hij mocht wonen als bewaking.
Daar het gebouw dienst gaat doen als school, heeft men
hem een andere locatie aangeboden, het vervelende is
echter dat het huis geen dak heeft, dit heeft hij provisorisch dichtgemaakt met palmbladeren, van binnenuit
kijkje zo door het dak en het regenseizoen is in aantocht.

Er is geen geld om een dak te kopen, met groente verkopen op de plaatselijke markt, kunnen zij met moeite in
hun onderhoud voorzien.
De kinderen die zij hebben zijn allemaal dochters en er is
dus geen zoon die voor hen zorgt, zoals gebruikelijk is in
Gambia.
Als stichting hebben wij het gezin natuurlijk geholpen.
voor 3500 Dalasi heeft hij een tweedehands dak kunnen
kopen en samen met twee bevriende Gambianen die bij Pa
Fay in de buurt wonen hebben we het grootste deel van
zijn woning dicht kunnen maken.
Dat hij erg blij was met deze hulp behoeft geen verdere
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Tijdens ons bezoek aan de scholen van de kinderen, wordt
duidelijk dat er voor Adema Baldeh een andere school gezocht moet worden.
De reden is dat de klassen op de Zibah school te groot zijn
en hij niet voldoende mee kan komen in de klas. Tevens spelen kosten voor het vervoer een rol, zijn moeder kan deze niet
meer opbrengen
N a een lange zoektocht, wordt het, de Bymyra Bilingual
School in Nema, de schoolligt zo kort bij zijn huis dat hij hier
naartoe kan lopen. Het is een school die in oprichting is en geleid wordt door een jonge Gambiaanse vrouw met een zeer duidelijke visie op onderwijs en een gedrevenheid om hun school
een van de beste van Gambia te laten zijn. Wij zijn onder de
indruk van de manier van lesgeven, de persoonlijke aandacht
en de opzet van de school.
Ter plaatse besluiten we dan ook dat, Katjatou Bah die de schoolgerechtigde leeftijd heeft,
volgens het besluit genomen in 2012 door het bestuur, hier naar school gaat.
De volgende dag brengen we een aantal tafels welke in het ziekenhuis over waren en door ons
meegenomen speelgoed naar de school.
De leiding van de school probeert uitbreiding van het aantal leerlingen en materialen zo spoedig
als mogelijk te realiseren.
Ons doel m.b.t. het ziekenhuis is zo goed als bereikt en consolidatie zal alleen bestaan uit adviezen en evt. ondersteuning op management gebied.
Tijdens de jaarvergadering zal het bestuur de visie voor het jaar bespreken, de Bymyra Bilingual
School in N erna en de sponsoring van de kinderen zullen hier zeker deel vanuit maken.

Wij sluiten als Stichting Steun
Aan Gambia een succesvol jaar
af, met de weinige middelen die
tot onze beschikking staan en
met behulp van de vele geschonken goederen zoals o.a. de kleding van Sichting Overal, hebben we veel bereikt.
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