
Hierbij onze tweede nieuwsbrief van 2013. We zijn nog lekker bezig in Gambia met o.a. 
het sponsoren van kinderen voor een schoolopleiding en de bouw van de kraamkliniek.
Ook staan er weer een aantal activiteiten gepland zie hiervoor onze activiteitenagenda.

In deze nieuwsbrief:
- Bouw kraamkliniek.
- Reisverslag Ko en Hannie + Dig en Coby.
- Reisverslag Maarten en Cees.
- Alle kinderen naar school.
- Geplande volgende bezoeken.
- De activiteitenagenda.

Bouw kraamkliniek
De bouw van de kraamkliniek is in volle gang. Voor het regenseizoen (juli/augustus) is 
het wind en waterdicht. Stichting Bouwen uit Nederland verzorgt de bouw in samen-
werking met Gambiaanse bouwvakkers. 
In  de  volgende  nieuwsbrief  hopen  we  wat  meer  over  de  opening  van  de  nieuwe 
kraamkliniek te melden.



Reisverslag Ko en Hannie + Dig en Coby 
Op woensdag 13 februari vertrokken wij richting Gambia.
Allereerst zijn we de bouw van de kliniek gaan bekijken. We keken onze ogen uit. Wat is 
er  veel  gebeurd!   Er  wordt hard gewerkt.  Het dak zit  er  al  grotendeels  op  en  dat 
betekent  pannenbier,  maar  hier  drinken  ze  geen  alcohol  dus  wordt  het  een  flesje 
frisdrank.
Hannie heeft een doos kleding opgestuurd,  die Amadou op gehaald  heeft,  en iedere 
werkman krijgt een broek en T-shirt (van Utropia).
Maarten (van Stichting Bouwen) haalt Ko en Dig ‘s morgens om 8.30 uur al op en brengt 
ze om 17.30 uur thuis.  Deze dagen gebruiken ze om te metselen en te stellen.  Het 
stellen hebben ze geprobeerd uit te leggen en ook het metselen aan de draad was nieuw 
voor de mensen in Gambia.
Het was een ervaring om samen met de lokale bevolking aan een mooie kraamkliniek te 
bouwen. De mannen hebben ervan genoten. Ook hebben we Paula en Maarten nog beter 
leren kennen als  een heel  betrokken  stel,  die  de bouw van  de kraamkliniek  perfect 
begeleiden.

Een vrouw uit het dorp bereidt elke middag een heerlijke lunch voor de werkmannen van 
de kliniek. Met haar hebben we grote potten met toebehoren gekocht in Serrekunda. 
Dat was een hele ervaring voor ons (Coby en Hannie) we moesten onder andere een 
houten lepel kopen maar het werd maat roeispaan en potten zo groot waar hier een hele 
familie in kan baden.  We hadden giften gekregen waarvan we al deze dingen konden 
kopen. Hiermee was onze kokkin heel erg blij. Ze kan nu nog grotere hoeveelheden eten 
maken en meer verkopen op de markt. Zo kan ze weer wat extra geld verdienen voor 
haar gezin .

Nico Alburg uit Goes heeft een container vol spullen verscheept. Het is zoveel dat het 
op 3 plaatsen ligt opgeslagen.  We hebben alles uitgezocht, het bleek dat de meeste 
dozen gevuld waren met uniformen. Medewerkers van het ziekenhuis in Bakau halen met 
de ambulance van alles op, waaronder een rolstoel, en de rest wordt door het Ministerie 
van Health verdeeld. Deze spullen worden met een vrachtauto opgehaald en verdeeld 
onder ziekenhuizen door heel Gambia 

De dovenschool de St.John hebben we ook bezocht. Er was op dat moment gebrek aan 
eten  en  aan  schoolmateriaal.  We hebbend  dit  aangevuld  en  verder  loopt  het  op  dit 
moment prima daar. 



Coby en Hannie zijn nog naar wat andere scholen geweest om schoolmateriaal en een 
Gambiaanse leesmethode te geven. 
  

Reisverslag Maarten en Cees 
Het doel van onze reis is het vervangen van de watervoorziening in het Banjulunding 
hospital. Dit wordt gefinancieerd met het sponsorgeld dat Maarten vorig jaar bij elkaar 
heeft gelopen met de sponsorlooptocht Maarten loopt voor GAMBIA. En nu is het zover 
dat we de plannen gaan uitvoeren.
Als start van het project hebben we eerst 2 keer het ziekenhuis bezocht om de status 
van  de  watervoorziening  en  elektra  installatie  vast  te  stellen.  We  troffen  het  nog 
slechter aan dan we dachten. Dit maakt het ook makkelijker om het plan te maken, want 
alles moet op nieuw gedaan worden zoals:
*Vanaf  de  watermeter  de  gehele  waterinfrastructuur  opnieuw  aanleggen.
* Het plaatsen van 2 reserve watertanks als noodvoorziening en als extra druk voor op 
het gehele systeem.
*Bij  de bevalafdeling en slaapzaal;  2 toiletten en 2 douches in de bestaande ruimte 
renoveren.
*Op 3 plaatsen in het ziekenhuis een wasbak met kraan renoveren.
*De  aansluiting  van  het  nieuwbouwgedeelte  aansluiten  op  de  nieuwe  installatie.
*Bij het kantoor 2 toiletten en 1 douche in de bestaande ruimte hiervoor renoveren.
Dit zijn de hoofdzaken voor de watervoorziening en daar naast doen we ook nog het 
volgende:
*Onderhoud  aan  de  generator  en  voorzien  van  voldoende  diesel;  en  dat  is  niet  de 
kwaliteit die wij kennen .
*De  accu  van  de  generator  voorzien  van  een  accu  druppellader.
*Diverse reparaties aan de elektrische installatie zoals het vervangen van verlichting en 
het  aanbrengen  van  nieuwe lichtpunten,  opknappen  van  slechte  stukken  met  storing, 
vervangen van diverse zekeringen en de elektrische hoofdvoeding verzorgen voor het 
nieuwbouw gedeelte.

                       

In  de  eerste  2  dagen  bij  het  ziekenhuis  hebben  we  geïnventariseerd  wat  er  aan 
materiaal en gereedschap nog aanwezig was. Hierna een tekening gemaakt van de nieuwe 
aan  te  leggen  installatie  en  aan  de  hand  hiervan  een  materiaallijst  samengesteld.
Wat ook erg belangrijk is, zijn de hulptroepen!
Gambianen  die  we  nog  van  eerdere  keren  kennen,  kunnen  ons  weer  goed  helpen  en 
natuurlijk een centje bijverdienen. Belangrijke mensen zijn bijvoorbeeld: Cristoffer die 



loodgieter is, Mafugi is een metselaar en een manusje van alles en dan nog Ouseman de 
elektricien. Zij kennen dus ook het ziekenhuis, de water – en elektra-installatie op hun 
broekzak. Er handig dus 

Na drie weken is het waterleidingsysteem klaar, alle douches, wc – en wasbakken doen 
het  weer,  alles  is  betegeld,  het  nieuwe  gebouw  is  ook  aangesloten  op  de  nieuwe 
watertank en ook de elektra voorziening is aangesloten.
Ook alle verlichting brandt weer, stopcontacten zijn gerepareerd en de storingen zijn 
opgelost.
Maar er zijn toch nog wat kleine restpunten dus 2 van onze werkers ronden dit nog af 
als we weg zijn. 
Dus het is gelukt super!!!
Alles werkt weer oftewel een geslaagd project. We hebben er hard voor moeten werken, 
maar dan heb je ook wat en wat een beloning als alles er weer goed uit ziet en werkend 
is.

Alle kinderen naar school
Op 31 Mei is er een groot benefietconcert geweest,waarvan de opbrengst voor 
schoolkinderen in Gambia, SriLanka en Nicaragua bestemd was. Er was gedacht dat dan 
de actie teneinde was, maar verschillende basisscholen in Kapelle en Goes hebben het lot 
van die straatkinderen aangetrokken en doen, op hun school, het komende schooljaar 
verschillende acties en schoollessen. Dus wordt vervolgd. Zie voor meer info 
www.allekinderennaarschool.nl 

Geplande volgende bezoeken
Bij de opening van de kraamkliniek zullen wij ook vanuit St. Steun en opbouw Gambia 
vertegenwoordigd zijn, dit zal in de week van 14 oktober plaats vinden

De activiteitenagenda 

     - 22 juni  polderfeest te Goes
-  6 juli  braderie te Heinkenszand
- 23 juli pannenkoekenfeest te Aagtekerke
- 10 & 11 augustus Middellandsezeetuinen te Buttinge
- 30 November Markt van Hoop. Grote kerk te Goes

Verder doen we regelmatig spontaan mee aan kleine acties, heeft u ideeën geeft het 
door via ons e-mailadres stichtinggambia@zeelandnet.nl
 

Als u naar aanleiding van onze nieuwsbrief De Stichting wilt steunen met materialen of  
financieel, dan zou u ons, maar zeker de mensen in Gambia erg blij maken. Voor meer  
informatie en/of foto’s zie onze website www.stichtinggambia.nl
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Als u geen prijs meer stelt op een nieuwsbrief of als u andere mensen er blij mee wilt maken,
                                                    mail stichtinggambia@zeelandnet.nl 
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