Samen voor Gambia - Nieuwsbrief
malaria • zwangerschap • kindersterfte • hulp • gezondheidszorg
hygiëne • drinkwater • onderwijs • landbouw • microkrediet • duurzaamheid

Al vanaf het allereerste begin stond duurzame hulp en continuïteit centraal bij
de Stichting Samen voor Gambia. Om die reden investeren we niet elke geld in
projecten, maar zeker ook tijd in de mensen.
Zo vinden we het belangrijk dat de bewoners van Pinai en Nana Ba betrokken zijn bij de medische posten. Diverse bewoners helpen dan ook bij het in stand houden van de posten door bijvoorbeeld de
schoonmaak op zich te nemen.

MISSIE: Opstarten en begeleiden van duurzame projecten op onderwijs, gezondheid en
agrarisch gebied ter bevordering van de leefomstandigheden van de mensen in Gambia
Tevens zijn goede contacten met de regionale, maar ook landelijke
bestuurders van belang. Zo worden de Regional Health Teams
regelmatig bezocht tijdens onze reizen, maar bezoeken zij ook vaak de
medische posten. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we over
voldoende middelen en mensen beschikken om de medische post
Op bezoek bij Regional Health Team volledig te kunnen gebruiken.
Ontwikkelingshulp is dan ook niet enkel het brengen van geld, maar van aandacht en betrokkenheid!

Welkom!

Geboorteregister Medische Post Nana

Kledingverkoop voor het goede doel!

Belangrijke mijlpalen 2018
Februari 2018 - Martinus van Nieuwkoop en Janne Waag leveren na een tocht van ruim 7.000 km een
ambulance af in Pinai!
Mei 2018 - de medische post in Pinai heeft 2 dokters en er vinden meerdere bevallingen per week plaats
Mei 2018 - Een zending kleding en brillen komt aan in Pinai! Deze attributen zijn hard nodig.
Juli 2018 - stormschade aan de dokterswoningen in Pinai (gelukkig al weer hersteld).
November 2018 - onderhoud aan zonnepanelen en elektriciteitsnet bij beide medische posten.

Bedankt voor uw steun! Samen maken we het verschil

