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Stichting Help Gambia
Helpen

Adempauze

schoolnieuws

Omdat wij privé met veel zaken bezig zijn,
verbouwen, verhuizen enz. heeft het werk
voor Gambia even op een laag pitje gestaan.

Zoals u wellicht weet zijn wij al geruime tijd
bezig om op de school een etage te bouwen
om ook de oudere kinderen op dezelfde
school te houden.

Nu iedereen weer in zijn eigen huis zit en ook
wij zijn verhuisd gaan wij weer met volle
energie er tegenaan.
Op 3 februari vertrekken wij weer naar het
mooie warme Gambia.
O, wat hebben wij zin om in het zonnetje te
gaan zitten maar helaas pindakaas zal daar
niet veel tijd voor zijn.

Wij zijn van mening dat wij niet alles kunnen
doen en dat ook de school zelf een bijdrage
zal moeten leveren.
De laatste loodjes duren echt het langst want
Gambianen hebben geen geld en moesten
dus proberen om materiaal te krijgen om de
school af te bouwen.

Deze week zijn er 140 dozen en 12 kasten
verstuurd naar Gambia en, als de wind goed
staat, moeten ze begin februari aankomen.
Het uitdelen van deze goederen is een hele
procedure. Er moet een vrachtwagen worden
geregeld en de boel moet over vijf adressen
worden verdeeld en weggebracht.
Hier in Nederland is dit een fluitje van een
cent maar in Gambia werkt dit even anders.
Het heeft even geduurd maar nu zijn er toch
tegels en loodgietersspullen gekomen zodat
er weer gewerkt kan worden
We zijn verschrikkelijk benieuwd hoe wij het
gaan aantreffen in februari want het kan zo
maar zijn dat het klaar is , Mafaal houd wel
van een verrassing, het kan ook zijn dat wij
met onze handen in het haar zitten om het
weer in goede banen te krijgen.
Spannend !!!!!!!

Ziekenhuis nieuws.

In Kwinella gaat het prima !!
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de
nieuwe mannenzaal.
Zieke mannen konden niet in het ziekenhuis
blijven want ze konden natuurlijk niet tussen
de vrouwen liggen.
Twee ruimtes worden doorgebroken en
betegeld en ingericht als verpleegruimte. Een
hele verbetering.
Het personeel van het ziekenhuis komt uit de
wijde omgeving en heeft een “woonruimte”
bij het ziekenhuis.
Het is in zo’n erbarmelijke staat zelfs voor
Gambiaanse begrippen.

Om het geld bij elkaar te krijgen zullen we nog
een lange adem nodig hebben want Wilde
Ganzen zal maar een derde van het totale
bedrag gaan bijdrage en de rest moeten wij
gaan regelen.
Gelukkig heeft niemand haast want het gaat
best om een behoorlijk bedrag nl 26.000
euro.
Dit wordt voor ons het grootste project tot nu
toe.

Wij hebben De Wilde Ganzen aangeschreven
en deze willen ons gaan helpen om de
woningen op te knappen.
Dit is een heel project en daarom is er nu ook
in Gambia een bestuur opgericht om alles te
gaan begeleiden.

Van de manager van het ziekenhuis Babucarr
Sarr kregen wij het bericht dat hij weer gaat
studeren maar in het ziekenhuis blijft totdat
alle plannen zijn gerealiseerd.
We willen hem niet kwijt! Hij is echt een
aanwinst voor dit ziekenhuis. Het zou heel
jammer zijn als hij weg gaat.
Het is natuurlijk wel te begrijpen dat hij
hogerop wil maar voor het ziekenhuis zal het
heel jammer zijn als hij er niet meer is.
Nog even het laatste goede nieuws!
Afgelopen jaar zijn er 192 baby’s geboren in
het ziekenhuis, een topscore !!

Namens Susan, Brian ,Gerrit en Annemiek
wensen wij u hele fijne feestdagen

Als laatste wil ik u even wijzen op ons nieuwe
adres, Vliervlinder 1, 2317 JR in Leiden

