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
6. Renovatie Medisch Centrum Nana Ba
En nog vele kleine projecten die de kwaliteit van leven voor de mensen in en om Pinai hebben verbeterd.
Renovatie Nana Ba Medisch Centrum
In september 2016 zijn we van start gegaan met ons nieuwe project: het renoveren van het ziekenhuis
in Nana Ba. Allereest werd het oude gebouw bijna helemaal gesloopt. De bouw vorderde snel en er
werd een compleet nieuw pand neergezet met een stevige constructie. Duurzaam en
onderhoudsvriendelijk waren twee sleutelwoorden bij de bouw. Eind april 2017 was het Medische Centrum gereed voor gebruik. Vele mensen hebben een bezoek gebracht aan het nieuwe Medisch Centrum. De eerste bevalling heeft er reeds plaatsgevonden en iedereen is erg blij met het geweldige eindresultaat wat mede mogelijk gemaakt is door uw gift.

En we gaan door
Het gebouw is gereed en de dokter hoeft zijn patiënten niet meer buiten te ontvangen. Om het geheel
compleet te maken, willen we er voor zorgen dat het Medisch Centrum haar eigen stroomvoorziening
krijgt. Dit was bij de start van de renovatie al een wens; zorgen dat er geen kaarsen meer nodig zijn om
‘s avonds of ‘s nachts een patiënt te helpen. We hopen dan ook binnenkort een zonnepanelensysteem te plaatsen in Nana Ba.
Ebba Secka
Great job , your organisation is positively impacting in the
lives of the underprivilege communities in rural Gambia!!
Keep it up!!!

Bedankt voor uw steun! Samen maken we het verschil

