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Schoolwerk

Ziekenhuis.

Het jaar is voorbij gevlogen. In Nederland, maar
ook in Gambia.
De school is na de vakantie weer gestart en vol
goede moed proberen zij het hoofd boven
water te ho8den.
Wij hebben met Mafaal gezorgd dat er een
waterpomp is geïnstalleerd op het schoolplein.
Deze staat op een stalen toren zodat er genoeg
druk is voor alle sanitair.
Het was een hele klus om dit voor elkaar te
krijgen omdat het bouwmateriaal in Gambia
moeilijk is te krijgen en dus ook flink duur is
maar het is gelukt!!
Wij zijn toch wel heel erg benieuwd hoe de rest
van de school er nu uit ziet en waarom er op de
bovenetage nog geen les wordt gegeven.
De communicatie tussen Gambia en Nederland
is altijd al moeilijk gegaan en nu we een tijdje
niet zijn geweest gaat het nog veel moeilijker.
Gambianen denken ook niet aan morgen en wij
Nederlanders wel dus het is soms moeilijk om
op dezelfde lijn te zitten.
Zodra de Corona het toelaat gaan we dan ook
als een speer naar Gambia toe om zelf te kijken
hoe het gaat. We denken dat we in okt/nov
gaan.
Het aantal sponsorkinderen is aan het afnemen
want de kinderen die van de Daddy Jobeschool
zijn afgekomen zijn geen van alle gaan
doorleren. Jammer maar ze hebben wel een
goede basis om nu werk te kunnen vinden.

In Kwinella Healthcenter loopt het allemaal
redelijk goed.
Via een Canadese organisatie is er een nieuwe
kraamzaal gebouwd en voorzien van bedden.
Dit is wel nodig ook want er worden heel veel
kinderen geboren.
Ook de vrouw van Babucarr heeft een baby
gekregen. Een gezonde jongen van nu alweer
enkele maanden oud.
Voor de personeelswoningen zijn wij nog steeds
bezig om het benodigde bedrag bij elkaar te
krijgen.
Met het bureau voor internationale
samenwerking hebben wij een gesprek gehad
om de fondsenwerving uit handen te geven.
Wij kregen de gouden tip om niet gelijk voor
het hele gebouw te gaan maar om steeds per
unit te gaan werven.
Ook Wilde Ganzen vind dit een goed idee dus
hebben wij de prijzen opgevraagd per gebouw.
Dit kost altijd wat tijd maar voordat wij de juiste
prijzen hebben kunnen wij niet verder dus maar
regelmatig bellen en appen.
Wij zijn in de ogen van Gambianen hele erge
stressers en dat is ook wel zo maar anders komt
het niet voor elkaar.
Wij hopen toch wel dat er eind van dit jaar
alvast twee nieuwe units staan in Kwinella.
Over Corona horen wij niet veel vanuit Gambia
maar wij vinden het nu nog wel te vroeg om af
te reizen.

Onze twee bestuursleden, Susan en Brian,
hebben te kennen gegeven dat ze eind dit jaar
gaan stoppen met het bestuur.
Wij zijn dus dringend op zoek naar enkele
bestuursleden. Het kost niet heel veel tijd. We
hebben 1 keer in de 8 weken een vergadering.
Het gaat ons er vooral om dat er iemand met
ons mee denkt en nieuwe ideeën aandraagt.
Het zou heel fijn zijn als iemand de secretarisrol
zou willen overnemen.

