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STICHTING HOSPITAL SANYANG  

THE GAMBIA  

Werkbezoek Gambia 20 januari – 24 maart 2010 
 

 
 In onze laatste nieuwsbrief konden wij melden dat 2008 een geslaagd jaar was waarin erg veel is bereikt.  

Ook in 2009 heeft men het, dankzij inzet van velen, weer gered! Ca. 7500 patiënten hebben het Health Centre 

bezocht, er zijn zo‟n 150 opnames geweest en 36 baby,s geboren. 

Vanuit deze inkomsten zijn de salarissen betaald en de nodige medicijnen gekocht.  

Vorig jaar hadden wij al geconstateerd dat de gebouwen echt gerenoveerd moesten worden. Een week na onze 

aankomst zijn we dan ook gelijk van start gegaan. Afspraken met de schilder Daniel en zijn team waren al vanuit 

Nederland gemaakt. Mede dankzij hen is er weer fantastisch werk afgeleverd. Behalve de schilder maakten ook 

een metselaar, een timmerman en een elektricien deel uit van de groep hardwerkende mensen.  

Zoals in één van de laatste vergaderingen werd gezegd: “Het was een nine-weeks-marathon”! 

 

 de carport van de ambulance laten verbouwen tot opslagruimte 

 alle muren, zowel binnen als buiten, gerestaureerd en geschilderd 

 alle daken nagelopen op lekkage en hier en daar daken vernieuwd 

 oude plafonds verwijderd en vernieuwd 

 nieuwe daklijsten langs de buitengevel aangebracht 

 zes nieuwe deuren geplaatst 

 oude poort vervangen door een nieuwe poort van smeedijzer 

 elektriciteitsbedrading vernieuwd, nieuwe lamphouders en  

TL-armaturen geplaatst 

 muren rondom het terrein met 2 blokken opgehoogd  en glasscherven aangebracht ter beveiliging. 

 de veranda van de vrouwenafdeling en buitentoiletten betegeld 

 in de apotheek en drugstore stellingen gerepareerd en gedeeltelijk vernieuwd 

 in de container van Go for Africa hadden we bureaus, archiefkasten, stoelen, gordijnen, etc  laten 

vervoeren waarmee we verschillende afdelingen opnieuw hebben ingericht 

 onder leiding van Aly is de gehele apotheek gereorganiseerd, zijn de medicijnen uitgezocht en 

gecontroleerd op bruikbaarheid en verloopdata 

 
 

Ontwikkelingen Health Centre in 2009 

Wat hebben we gedaan tijdens ons verblijf in 2010 

Aly behandelt een diabetes patiënte  
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Stichting Hospital Sanyang The Gambia 

Donaties / plannen 2010-2011 

Moesten wij vorig jaar nog melden dat onze Stichting helaas geen geld genoeg had om beide projecten te 

financieren, zo verheugd zijn we nu te kunnen melden dat dankzij een donatie van het Stichting Hulsebosch 

Priorfonds het Skill Centre binnenkort toch van start kan gaan. Technisch Onderwijs voor kansarme jongeren  

behoort vanaf mei/juni dus tot de mogelijkheden in Sanyang. Er is al kontact gelegd met een leraar technisch 

Onderwijs. 

 

U begrijpt dat deze renovatie erg veel geld heeft gekost. Het gaat goed met het Health-Centre, maar men kan 

niet zonder onze steun. Voor volgend jaar staat de renovatie van het verpleegstershuis op het programma, 

onderwijs t.b.v. nog betere zorg, een internetaansluiting, wederom de controle van de boekhouding, etc etc. 

Wilt u meer weten, kijk dan op onze website voor een uitgebreid verslag: www.hospitalsanyang.nl.  

Wij hopen opnieuw op uw steun te mogen rekenen. U weet dat iedere Euro voor 100% in Sanyang terechtkomt. 

 

Voor alle donaties, hulp, steun en inzet die wij mochten ontvangen willen wij iedereen, 
ook namen de inwoners van Sanyang, heel hartelijk bedanken! 

Ontwikkeling Skill Centre Sanyang 

Secretariaat: 

Zuiderdreef 55 

2151 CM  Nieuw-Vennep 

tel. 0252687440 / 0653859328 

e-mail: info@hospitalsanyang.nl 

 

bank 56.77.56.327 
kamer van koophandel: 34131275 

Antwerpen-Banjul challenge 

Door Nina en Mathijs, het team „Rocky goes Africa” werd  

een door hen gesponsorde auto naar Gambia gereden.  

De opbrengst op de veiling was 914 euro. Dit bedrag  

komt t.g.v. ons project en zal worden gebruikt voor de  

aankoop van medicijnen. Met dank aan Nina en Mathijs en  

de directeur van Antwerpen-Banjul, dhr. Cor de Bresser.  

 www.antwerpenbanjul.be.  

 

Donatie Mercedes en Motor door “Go for Africa” 

Onze ambulance was aan vervanging toe, te duur in  

brandstofgebruik en vele mankementen. Tegen een  

vergoeding konden wij de door Aldert Walrecht  

en Betty van Straalen gesponsorde Mercedes overnemen van “Go for Africa” en werd een motor gedoneerd voor 

patiëntenbezoek in de bush. Met dank aan Betty en Aldert en natuurlijk de motorrijder die 7000 km samen met 

zijn vader op motoren heeft afgelegd voor een betere gezondheidszorg in Sanyang. Zie www.goforafrica.nl.  

 

                              Nina en Mathijs met voltallig personeel 

Hans en Aly krijgen door het dorp een certificaat 
uitgereikt voor “dankbaarheid en waardering” 

http://www.hospitalsanyang.nl/
http://www.antwerpenbanjul.be/
http://www.goforafrica.nl/

