
Nieuwsbrief Stichting Steun en Opbouw Gambia.

Afgelopen oktober zijn Dirk en Coby naar Gambia geweest.
We konden gelijk om de dozen met hulpgoederen naar de verzamelplaats want de container uit 
Nederland was net gelost.
De voorraad verbandmateriaal is weer aangevuld in Banjulunding en tijdens het consultatiebureau 
zijn weer heel veel baby- en kinderkleertjes uitgedeeld.

Tijdens ons bezoek in mei hebben we een verloskundige uit Hilversum ontmoet. Zij is met ons 
meegeweest naar de kraamkliniek en was zo enthousiast dat ze nu weer naar Gambia kwam met 
heel veel spulletjes, waaronder twee doptones. Hier was het personeel heel blij mee.

Een bezoekje gebracht aan de Kotu Preparationschool, een school met goede leerkrachten en 
discipline. De kleuters hadden een gymles buiten op het schoolplein en de grotere kinderen waren 
hard aan het leren.



In januari hebben Ko en Hannie Gambia bezocht.
Op 27 januari is de kliniek met stafwoningen in Sami Madina geopend. Alles zag er keurig 
afgewerkt uit. De lokale bevolking is er heel blij mee.Vanuit Nederland verbandmateriaal, 
uniformen, lakens ed verscheept. De bedden zijn door de plaatselijke lasser gemaakt. Wij hebben de 
matrassen gekocht en een voorraad medicijnen aangelegd.
Met behulp van sponsors en activiteiten zoals het pannenkoekenfeest in Aagtekerke en niet te 
vergeten de hulp van de Wilde Ganzen is dit project gerealiseerd.

In de kraamkliniek in Banjulunding zijn in januari 221 baby's geboren. 
Dat zijn er heel veel, maar ze komen dan ook uit alle omliggende dorpen om te bevallen.
Ook hier weer medicijnen gekocht en kraampakketten afgegeven, die we in Nederland hebben 
gekregen en verscheept.

Om alles te financieren staan de volgende activiteiten op het programma waar we spulletjes uit 
Gambia verkopen:

2 juni: rommelmarkt Aagtekerke
15  en 16 juni: Groei- en Bloeidagen 't Hofje Biggekerke
23 juni: fietssnuffeltocht Oostkapelle
14 juli: Van Alles Wat Markt Westkapelle
24 juli: pannenkoekenfeest Aagtekerke
24 en 25 aug: Poppendamme Grijpskerke

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
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