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•

Ontwikkelingen hospitaal

Het gesprek tussen de nieuwe manager en de Director of Health heeft er niet toe geleid dat Sanyang
het hospitaal opnieuw in eigen beheer krijgt. De Gambiaanse overheid heeft echter besloten er een
Major Government Health Centre van te maken,
positief nieuws dus.
De Minister of Health heeft al het voormalige
personeel weer in ere hersteld! Nadat hij had
geconstateerd dat het personeel zich de laatste 15 jaar
voorbeeldig van hun taak heeft gekweten en er geen
enkele melding is geweest van ondeskundig handelen
noch van enige medische fout, heeft hij het oude
personeel dat graag wilde blijven in overheidsdienst
genomen. Een aantal verpleegkundigen werd een
training aangeboden tot senior nurse. Onder leiding
van Tida, de nieuwe manager van het hospitaal, zagen
we dit jaar toch duidelijk positieve veranderingen. Het laboratorium, de receptie en spreekkamers
waren verplaatst en beter georganiseerd en alles zag er goed uit.
In het verleden hadden we vaak te kampen met een tekort aan personeel, vooral in de regentijd. De
overheid heeft het aantal gediplomeerde verpleegkundigen en verloskundigen dit jaar behoorlijk
uitgebreid en het aantal bevallingen is toegenomen, van 30
bevallingen per jaar naar 30 per maand!
Hoewel we geen cijfers weten over het aantal consulten het
afgelopen jaar zien we de toekomst van het hospitaal toch
weer met vertrouwen tegemoet. Daar we geen inspraak meer
kunnen en mogen hebben in dit overheidsziekenhuis heeft
het bestuur van onze stichting besloten de Memorandum of
Understanding met de VDC van het dorp middels een brief op
te zeggen. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan.
We zullen dus ad hoc hulp blijven verlenen waar en wanneer
dit nodig is. Zo hebben we dit jaar een aantal bloeddrukmeters, thermometers en bloedsuikermeters
gedoneerd, alsmede een nieuwe accu aangeschaft voor de ambulance. De ambulance was nog
steeds niet overgeschreven naar de overheid en dus werd er ook geen onderhoud door de overheid
gedaan. Het hospitaal had zelf geen geld dus moest de ambulance worden aangeduwd voor vertrek
naar een spoedgeval…

Dit jaar komt er een ruimte beschikbaar voor een gemeentelijke apotheek in een gebouw tegenover
het hospitaal. De VDC zou graag zien dat wij helpen met inkopen van medicijnen maar de financiële
middelen van de stichting raken echter steeds verder uitgeput wegens teleurstellende donaties van
de laatste jaren.
•

Ontwikkelingen Trainings‐ and Production Unit Sanyang

Ook dit jaar zijn we natuurlijk een kijkje gaan nemen in ons skill centre. Het afgelopen jaar zijn er
dakspanten, deuren en ramen gemaakt voor het door ons in aanbouw zijnde jeugdcentrum annex
bibliotheek en die zagen er prima uit. Ook hadden wij de opdracht gegeven alle
elektrawerkzaamheden voor dit gebouw uit te voeren. Verder blijkt dat er regelmatig opdrachten
binnenkomen voor het maken van schoolmeubilair, deuren en ramen. Het ziet er naar uit dat ze het
eerste jaar zonder onze hulp goed zijn doorgekomen en we hebben er alle vertrouwen in dat ze het
gaan redden. Mede door het trainen van jongeren in dit centrum hebben ze een streepje voor bij
klanten. Echter vooruit kijken en investeren in de toekomst blijft moeilijk voor Gambianen.
Gereedschap en machines onderhouden en zo nodig vervangen is niet direct een stelpost op de
begroting. Het gevolg was dat ze ook dit jaar weer een beroep op ons deden omdat de slijpschijven,
de lasmachine en de boormachine stuk waren. Natuurlijk konden we het niet laten hierbij te helpen
maar wel hebben we proberen duidelijk te maken dat het in de toekomst hun eigen
verantwoordelijkheid is.
•

Bouw jeugdcentrum annex bibliotheek

Slecht nieuws vertellen doen ze in Gambia niet graag. We waren
dan ook erg teleurgesteld toen we in Sanyang arriveerden. Het
gebouw zou zo goed als klaar zijn zodat we de inventaris en boeken
uit de container direct naar het gebouw konden vervoeren en met
de inrichting konden beginnen. Niet dus, wegens geldgebrek
hadden ze het niet kunnen afmaken. Het plafond was slechts
gedeeltelijk aangebracht, er was nog geen glas in de ramen en
deuren en ze waren niet geverfd.
De veranda was niet betegeld, het toiletgebouw was weliswaar in
constructie maar alle aansluitingen en afvoeren moesten nog
worden aangelegd voordat toiletten en wastafels konden worden geïnstalleerd. Het raam van het
kantoor naar de bibliotheekruimte was ook niet aangeschaft alhoewel we daar wel geld voor
achtergelaten hadden en ga zo maar door. Kortom een enorme teleurstelling.
Ondanks het feit dat we vorig jaar al aangegeven hadden wat ons maximale budget was voor dit
gebouw had men er natuurlijk op gerekend dat we nog eens flink in de buidel zouden tasten. Om ze
toch nog een keer tegemoet te komen en omdat we vorig jaar vergeten waren de post “glas” op de
begroting te zetten hebben we deze kosten alsnog voor onze
rekening genomen, evenals het schilderwerk voor deuren en
ramen. De vorig jaar door ons aangekochte partij tegels bleek
niet voldoende om ook de veranda van tegels te voorzien dus
die hebben we ook bijgekocht. Toen men er van overtuigd
was dat er verder bij ons echt niets meer te halen viel hebben
ze aanvankelijk geld geleend en later, nadat de inkomsten van
het jaarlijkse culturele festival in Sanyang binnen waren kwam
het afbouwen op gang. Intussen hadden we de inventaris en
boeken tijdelijk elders moeten opslaan.

Om onze tijd toch nog goed te besteden zijn we wel alvast begonnen met het invoeren in de
computer van de 2150 Engelstalige boeken die we van de stichting Read to Grow gekregen en
verscheept hadden. Met het stickeren van de boeken hebben we die eerste weken ook veel hulp
gekregen van Nicole en Robert uit België, die ons vorig jaar al aangeboden hadden te willen helpen.
In de vijfde week van ons verblijf konden we pas beginnen met het inrichten van de bibliotheek.
Nadat we eerst de boel hebben schoongemaakt konden Hans en Robert bij een temperatuur van
meer dan 35 graden eindelijk beginnen met het in elkaar zetten en installeren van de boekenkasten
en tafels. Robert was echt geweldig en zonder zijn hulp hadden we het niet gered. Intussen hadden
we bericht gekregen van Betty, de voorzitter van de Stichting ter Ondersteuning van
vormingswerkactiviteiten en haar man Aldert dat ze ons wilden komen bezoeken om de resultaten
van hun donatie voor de bouw van de bibliotheek te komen bezichtigen. Reden voor ons om alles op
alles te zetten zodat ze getuige konden zijn van de feestelijke opening van het gebouw op 13 februari
in het bijzijn van de pers, radio en televisie. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar
uiteindelijk met succes! Op de dag voor de opening moesten de toiletten nog worden geïnstalleerd
maar uiteindelijk was iedereen apetrots op dit prachtige jeugdcentrum. Op de dag van de opening
leken alle zorgen en spanningen van de afgelopen weken vergeten en zag je alleen maar lachende
gezichten. De culturele muziek‐ en dansgroepen zorgden voor een feestelijke sfeer en alle sprekers
waren van mening dat dit prachtige gebouw voor de ontwikkeling van de jongeren in Sanyang van
grote betekenis is. Aan het eind van de ceremonie mochten Betty en Aly samen het lint doorknippen
en konden de gasten zich vergapen aan de schitterende inventaris en prachtige boeken. Nadat we
uitvoerig de pers te woord gestaan hebben konden we terugzien op een bijzonder geslaagde

dag en de afsluiting van een mooi project . Betty en Aldert, onze sponsors, waren niet eerder bij een
van hun projecten zo feestelijk welkom geheten.
Een paar dagen later toen we onverwacht even langs gingen, waren er op een avond al 35 jongeren
aan het lezen en studeren in de Bibliotheek terwijl er in de grote vergaderruimte van het gebouw
diverse workshops werden gehouden. Volgend jaar willen we, als de financiën het tenminste
toelaten, proberen in het gebouw een internetcafé te realiseren en het aantal boeken uit te breiden
met 1000 informatieve boeken,uiteraard wanneer de stichting `Read to Grow` weer bereid is ons
daarbij te helpen.

•

Ousman Saidy naar verpleegopleiding in Batakonku

Vorig jaar dachten wij het geregeld te hebben, Ousman zou naar een
driejarige opleiding voor senior nurse gaan. Dit is helaas niet
doorgegaan omdat er slechts een beperkt aantal particuliere
studenten word aangenomen. Dit jaar hebben we in overleg met
Ousman besloten een 2 jarige opleiding te gaan doen als basis
verpleegkundige in de plaats Batakonku, alwaar hij reeds tijdens ons
verblijf is aangenomen en met zijn studie is begonnen. Wij hebben de
opleiding, de boeken en het uniform betaald aan de directeur van de
opleiding en een fiets voor Ousman gekocht voor zijn vervoer .

•

Donaties en plannen voor het komende jaar….

Ondanks de donatie van de Stichting ter Ondersteuning van Vormingswerkactiviteiten heeft onze
stichting nog 5000 euro bij moeten dragen aan het project jeugdcentrum/bibliotheek . Dat heeft een
behoorlijke deuk geslagen in het vermogen van de stichting. Weliswaar hebben we onze activiteiten
als hoofdsponsor van het hospitaal beëindigd maar onze hulp is nu nodig om de gemeenteapotheek
te financieren. Patiënten krijgen na de overname door de overheid alleen nog een consult en een
recept voor de apotheek terwijl de medicijnen voorheen ook door het hospitaal tegen kostprijs
werden verstrekt. Met een maandinkomen van gemiddeld 30 euro is dit nauwelijks op te brengen
voor de inwoners van Sanyang. Wij willen dus helpen met de inrichting en organisatie van de
apotheek en ze tevens van medicijnen voorzien. Mooie plannen maar momenteel zijn er nog te
weinig financiële middelen.
Ook willen we proberen een internet café in het jeugdcentrum te realiseren. Met de opbrengst
hiervan kan men de bibliothecaris en de energiekosten betalen. Verder willen we de bibliotheek nog
eens uitbreiden met ca. 1000 voornamelijk informatieve boeken. Daar is echt een grote behoefte
aan.
Dank zij uw hulp hebben we al veel kunnen bereiken in Sanyang waarvoor wij u namens de inwoners
hartelijk willen danken. Onze speciale dank gaat uit naar de stichting Read to Grow die ons inmiddels
in totaal al 3500 Engels‐talige boeken ter beschikking heeft gesteld. Verder maken we van de
gelegenheid gebruik om Robert en Nicole te bedanken voor hun hulp bij het inrichten en organiseren
van de bibliotheek. Ook de opticien Pearle uit Nieuw Vennep die kosteloos een variofocale bril heeft
gedoneerd aan een slechtziende inwoner van Sanyang verdient onze dank en last but not least de
Stichting ter Ondersteuning van Vormingsactiviteiten die het merendeel van de kosten van dit
jeugdcentrum gefinancierd heeft.
Om onze plannen in de toekomst te realiseren hopen wij ook dit jaar
weer op uw steun te mogen rekenen.
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