Wil je ons helpen?
Stichting Samen voor Gambia
Stichting Samen voor Gambia is opgericht in 2010. Het is een
kleinschalige Stichting opgericht in Hoogeveen. De overheadkosten van de stichting zijn nihil, leden werken pro deo. Reis
en verblijfkosten worden altijd door reizigers zelf betaald, alle
sponsorgelden komen ten goede van de projecten.

De basis is gelegd in het dorpje Pinai, 250 km landinwaarts,
ver van het toerisme en de westerse hulp. Vanuit de gemeenschap kwam de wens en noodzaak naar voren een medische
voorziening te treffen in het dorp, met de nadruk op kinderzorg. Mede door de goede samenwerking met het dorp en de
overheid in Gambia, is hier het fundament gelegd voor de hulp
aan Gambia. In dit dorp is een medisch centrum gerealiseerd.
De betrokkenheid en welwillendheid van de lokale bevolking is
groot. Samen bedenken en voeren we projecten uit. Het lokale
comité zorgt ervoor dat de projecten niet enkel uitgevoerd
worden, maar ook dat de continuïteit blijft gewaarborgd.
In de jaren daarna hebben we verschillende projecten uitgevoerd, niet enkel in Pinai maar ook in het naburige Nanaba, waar
het Medisch Centrum volledig herbouwd is. De medische post in
zowel Pinai als in Nanaba zijn bevallingsklinieken. Nanaba is tevens een post waar de overheid de controle doet gedurende de
eerste levensjaren (consultatiebureau) en kinderen hun inentingen krijgen toegediend. Naast bevallingen en inentingen zijn de
posten het eerste aanspreekpunt voor gezondheidsissues.
Na het succesvol renoveren van de Bevallingskliniek/Medische Post in Pinai en Nanaba, heeft de overheid ons
gevraagd een vergelijkbaar project te willen adopteren. We hebben besloten om de bevallingskliniek, consultatiekliniek en medische post in Njau te renoveren. De Medische post Njau
ligt op de Noordbank. De Noordbank is minder ontwikkeld omdat hier
de infrastructuur nog niet op orde is (met name onverharde wegen).
Ruim 21.000 mensen zijn aangewezen op deze post verdeeld over 83
dorpen. Er zijn slechts 1 dokterskamer en 2 eenpersoonskamers in
gebruik om de gezondheidszorg te bieden zoals opnames, bevalling,
advisering voor gezinsplanning, consultaties etc. Dit gemeenschap gedragen project is ondermaats, zonder plafond, geen vloertegels, slechte ventilatie, geen wandtegels en geen sanitaire voorzieningen binnen
het gebouw. We willen deze medische post graag renoveren.

Word lid en ondersteun ons jaarlijks met een vaste bijdrage
Ja, ik help graag en word lid van de:



Club van 50 en ontvang jaarlijks een factuur van €50



Club van 100 en ontvang jaarlijks een factuur van €100



Club van 150 en ontvang jaarlijks een factuur van €150



Ik ondersteun jullie een bijdrage van € ………………… jaarlijks / eenmalig

Naam:…………………………………………………... Email ……………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………... Postcode en Plaats………………………………………………..
Telefoon: ……………………………………………...
Vind ons op facebook.com/stichting.samenvoorgambia of kijk op www.samenvoorgambia.nl
Samenvoorgambia@gmail.com
Meerval 8, 7908 WV HOOGEVEEN 06-11739092 (bij voorkeur Whatsapp)
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