
Nieuwsbrief Stichting Steun en Opbouw Gambia 
In maart en mei zijn we weer in Gambia geweest. 
In Sami Madina is de bouw van de dokterspost inmiddels in volle gang. Het metselwerk aan 
het hoofdgebouw is voltooid. Vervolgens is de dakconstructie gemaakt en zijn de dakplaten 
bevestigd. Alle gipsplaten voor de plafonds zijn gemaakt. Het elektra is aangelegd. Ook zijn 
alle ramen en deuren klaar. 

 
 
 
 

Het gaat nu allemaal heel snel. Dat komt omdat 2 sponsors het elektra en de 
watervoorziening hebben gefinancierd zodat het allemaal veel makkelijker werkt. 
 
Ook hebben we de kraamkliniek in Banjulunding weer bezocht. We hadden koffers vol 
kinderkleding meegenomen uit Nederland.  
Met de container waren de dozen met verbandmateriaal e.d. aangekomen. 

 
 
 
 
 

De dames van “de Passage” in Meliskerke hebben geld gespaard en hiervoor hebben we 2 
bloeddrukmeters en strips voor diabetici gekocht. 

Noa heeft lege flessen 
ingezameld en dat geld heeft ze 
besteed aan medicijnen voor de 
zieke kinderen. 

   
 
 



 
Schoolbezoek 
Van de voetbalclub VV Wolfaartsdijk hebben we trainingspakken en voetbalshirts gekregen. 
Op de ABC school in Kotu wilden ze die heel graag hebben. Noa en Hans hebben alles 
uitgedeeld en er werd meteen een potje gevoetbald. 

  
  
  
  
  
  

We hebben de kinderen bezocht op de Kotu Preparation School en het schoolgeld betaald. 
Hier hebben we ook weer allemaal spullen uitgedeeld die Noa verzameld had, en nog 
schoolspullen gekocht van het statiegeld. 

 
 
 
 

Vanuit Nederland hebben we groentezaad meegenomen voor de schooltuin.  
Tijdens de biologieles leren de leerlingen hoe ze groente moeten kweken.  
Na de oogst wordt het op school allemaal opgegeten. 
 
Om alle projecten te kunnen realiseren staan de volgende activiteiten op het programma 
waar we spulletjes uit Gambia verkopen: 
8 juli braderie Heinkenszand 
25 juli pannenkoekenfeest Aagtekerke 
 
Voor ons project in Sami Medina krijgen we hulp van “De wilde Ganzen”. Voor elke euro die 
wij ontvangen voor het project doen zij er 50% bovenop. 
De actie loopt tot november 2017. 
 
Als u onze stichting wilt steunen, dan zou u ons, maar 
zeker de mensen in Gambia erg blij maken.  
Voor meer informatie zie onze website: www.stichtinggambia.nl 
 
Rabobank Domburg: NL37 RABO 0115 7861 55 
 
Families Brasser en Schipper 


