Extra Nieuwsbrief
- Club van 50 & Club van 100 Waar zouden we zijn zonder u als donateur? Het antwoord: nergens. Juist door
uw jaarlijkse steun zijn we gekomen waar we nu zijn. En belangrijker nog: we kunnen vooruit kijken. Juist door uw jaarlijkse donatie hebben wij als Stichting een
stabiele basis in onze begroting waardoor we zowel lopende kosten als nieuwe
projecten gedeeltelijk mee kunnen betalen.
Het resultaat van 6 jaar Stichting Samen voor Gambia is een
resultaat om trots op te zijn. Het volgende is gerealiseerd:
1. Medisch Centrum Pinai 4. Speeltuin
2. Wachtruimte
5. Dokterswoning
3. Zonnepanelen
En nog vele kleine projecten die de kwaliteit van leven voor de
mensen in en om Pinai hebben verbeterd.
Baba Njie
Ministry of Health The Gambia

Every person from the Regional Health Team and the people coming into the
Pinai Medical center are very happy and impressed with the facility. We are
proud of you who changed our way of living into a good life

Treatment Report January 2016 Pinai Medical Center:
Male
Under 5 years old— 34
Above 5 years old—74
Female
Under 5 years old— 33
Above 5 years od—120
Delivery 4 baby's
Admissions 3 persons Treated and discharged in good health!
Thanks for all your help,
Lamin Bah
Renovatie Nana Ba Medisch Centrum
Binnenkort gaan we van start met ons nieuwe project: het renoveren van het ziekenhuis in Nana Ba. De
tekening is klaar, het plan en bestek liggen bij de aannemer en de regionale Gezondsheidsdienst in
Gambia en iedereen heeft er zin in. Financieel liggen de laatste Dalashi (Gambiaanse munteenheid) op
de onderhandelingstafel en verwachten we binnenkort ook hier een overeenstemming over te hebben.
We hopen dan u weer op uw hartelijke gift, zodat we ook de mensen in de omgeving van Nana Ba
samen met u hulp weer van de juiste medische zorg kunnen voorzien.
Baba Njie
Ministry of Health

Congratulations, you are doing it again!
Helping Nana Ba Medical Center

