Nieuwsbrief
Stichting Samen voor Gambia
We starten in deze nieuwbrief met een oprecht excuus, omdat we u naar onze mening onvoldoende hebben geïnformeerd over ons werk in Gambia. Ons bestuurslid dat vooral altijd zorg
heeft gedragen voor de communicatie heeft door toenemende drukte helaas moeten besluiten te stoppen. Roeland heeft zich jaren ingezet. We zijn hem dankbaar voor alles wat hij gedaan heeft voor de stichting en wensen hem veel succes in de toekomst. We zijn nog zoekende hoe we efficiënt en regelmatig u kunnen blijven informeren over de voortgang van ons
werk. Mocht u nog iemand weten die het leuk vindt een website op te zetten en te beheren,
iemand die het leuk vindt om een nieuwbrief in elkaar te zetten, dan horen we het graag. Er
is na de laatste nieuwsbrief veel ondernomen en hard gewerkt. Zowel in Gambia als in Nederland hebben we weer flinke stappen genomen om bij te dragen aan de ontwikkeling van
Gambia. Ook zijn er weer nieuwe dingen op ons pad gekomen die we gaan onderzoeken op
haalbaarheid. Maar we hebben ook leuke activiteiten ondernomen.
Oliebollen met oud en nieuw
De naam van de in olie bruin gebakken bollen hebben in Gambia
een iets andere naam gekregen… “Ollibolli”. Wat hebben ze genoten toen Winette met haar gezin en vrienden het hele dorp voorzien hebben van oliebollen. Ons uitgangspunt is altijd om de cultuur in
Gambia te respecteren. Af en toe
pakken we de kans om iets van onze
cultuur te delen. En wat ligt er dan
meer voor de hand dan oliebollen als
je oud en nieuw doorbrengt in de
binnenlanden van Gambia. Ze hebben allemaal genoten. Honderden bollen zijn gebakken en verdeeld. De suikerpoeder had wel
wat uitleg nodig. Dit product kennen ze niet en werd in eerste instantie aangezien voor talkpoeder, wat ze dus wel kennen. Na het
proeven ervan waren ze er direct van overtuigd dat dit prima was
om te eten.
Kinderwagen voor Jaire
Het is voor de ouders van Jaire een stuk gemakkelijker geworden.
In mei hebben we de kinderwagen overhandigd. Jaire is zwaar gehandicapt. Het leven voor een gehandicapt kind is niet gemakkelijk
in Gambia. De tiener werd nog altijd gedragen door zijn moeder.
Naast de voeding die we opsturen naar Jaire hebben we nu deze
wagen meegebracht. Jaire, die ons inmiddels kent, was dolgelukkig. Hij kan nu in zijn stoel liggen in plaats van op de grond. En
ook het verplaatsen is een stuk gemakkelijker geworden.
Nieuw sanitair
Het medisch centrum in Pinai wordt intensief gebruikt. Enkele
kranen waren lek, sommige wc-brillen stuk en douchkoppen verstopt. We hebben alles grondig laten nakijken en wat aan vervangen toe wat is vervangen.

Pittige gesprekken met de overheid
De medische post in Nanaba hebben we volledig herbouwd. Omdat dit geen private kliniek
is, maar een overheidskliniek ligt de verantwoordelijkheid van de zorg en hygiëne bij de
overheid. Hierover hebben we goede afspraken gemaakt. Toch vonden we naar onze maatstaven dat vooral de hygiëne een stuk beter kon. Na een pittig gesprek met het regio team
en een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken zien we nu een enorme verbetering. We hebben samen met het lokale schoonmaakteam gesproken en tips en adviezen gegeven die nu de vruchten afwerpen. Tijdens het laatste bezoek in mei zag het er goed uit.

Ondernemersreis

We hebben hier in Nederland ook niet stil gezeten. Om nieuwe projecten
op te kunnen starten en te realiseren in Gambia hebben we betrokkenheid
nodig en uiteindelijk ook geld vanuit Nederland. Vorig jaar zijn we begonnen met het organiseren van een ondernemersreis. Het doel van deze reis
is dat we ondernemers de kans gaan geven met ons mee te reizen naar
Gambia en kennis te laten maken met ons netwerk in Gambia. Omdat we
het land al jaren bezoeken kunnen we de ondernemers in contact brengen
met bedrijven en mensen. We hebben diverse
informatieavonden gegeven en uiteindelijk hebben zich negen
mensen opgegeven. In november 2019 gaan we met elkaar een
week naar Gambia. Het programma wordt nu samengesteld naar
wens van de deelnemers. Deze groep gaat Afrika beleven op een
unieke manier. We gaan slapen bij de locals in de binnenlanden,
we gaan met de locals koken en eten. We komen in gesprek en
gaan scholen, ziekenhuizen en andere locaties bezoeken. Tevens
gaan we met deze groep potentiele nieuwe projecten bezoeken.
In overleg met het regionale gezondheidsteam die verantwoordelijk is voor het centrale deel van Gambia bekijken we op welke
manier we bij kunnen dragen aan het verbeteren van het welzijn
in Gambia. Het team kijkt welke projecten echt aandacht nodig
hebben. De ondernemers die mee gaan betalen hun eigen reis en
verblijf kosten. Ze doneren ook allemaal een sponsorbijdrage aan
de stichting. Natuurlijk hopen we (en die kans is groot) dat ze na
het bezoek betrokken raken bij het werk wat we doen in Gambia.
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Bezoek aan de brandweer
Tijdens het bezoek van Martin in mei 2019 heeft hij een bezoek gebracht aan de brandweerkazerne in Kotu. Tijdens het gesprek met de post-commadant bleek al snel dat het korps
erg beperkt wordt door gebrek aan materiaal. In geheel Gambia zijn maar 12 brandweerposten. Bij de meeste posten staat maar één brandweerauto. In veel gevallen komen ze te laat aan bij een grote
brand. De aanrijdtijd is door de grote afstanden variërend
van een half uur tot twee uur. Vaak mankeert er ook nog
eens veel aan de brandweerauto’s. De watervoorziening is
beperkt, dus tankauto’s zijn heel erg belangrijk, mits natuurlijk de pomp goed functioneert. Ondanks alle beperkingen om het vak goed uit te oefenen waren alle medewerkers super trots om onderdeel uit te maken van de
“fire fighters”. Naast het bestrijden van vuur is preventie
ook een taak. Daarnaast verlenen ze hulp aan de politie,
maar verlenen ze ook hulp bij ongevallen. Veel brandweerposten zijn ook voorzien van een medische kliniek.
Kinderkleding, handdoeken, schriften, pennen, tandenborstels en verband
We krijgen regelmatig vanuit verschillende kanten spullen aangeboden om naar Gambia toe
te sturen. Het versturen van spullen doen we via Stichting Goods for Gambia. Dit is een
stichting in Hoogeveen die maandelijks een zeecontainer naar Gambia toe stuurt. Als we
spullen opsturen betalen we de kostprijs van het volume dat verstuurd wordt. Dat is ca. €7
voor de afmeting van een bananendoos. Gewicht speelt daarbij geen rol. Er is nog steeds
een grote vraag naar kinderkleding, handdoeken, schriften, pennen, tandenborstels en allerlei medische verbanden, pleisters, paracetamol, vitamines etc. Mocht u dit willen doneren
aan de mensen in Gambia kunnen wij er voor zorgen dat het op de juiste plaats terecht
komt. Wel vragen wij u bij het doneren rekening te houden met de verzendkosten zodat wij
het geld van de stichting kunnen blijven investeren in de projecten. Heeft u vragen mail dan
gerust naar samenvoorgambia@gmail.com.
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