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1. Jeugdcentrum/bibliotheek 

Jammer genoeg mochten we het afgelopen jaar weer geen 
rapportage ontvangen uit Sanyang.  We waren dan ook blij 
dat we de bibliotheek en conferentieruimte in goede staat 
aantroffen. De vorig jaar aangestelde manager Saho heeft 
duidelijk zijn waarde bewezen. De bieb was goed 
georganiseerd en alle boeken worden nu opnieuw 
gelabelled volgens de methode die ook bij de nationale 
bibliotheek in Banjul gebruikt wordt. Wat een beetje 
tegenviel was dat er nog steeds geen assistent was aangesteld voor de avonduren. Dit blijkt alles te 
maken te hebben met geldgebrek van het nieuwe bestuur van de Village Development 
Committee(VDC), dat het afgelopen jaar werd benoemd. Bij een eerste vergadering met dit nieuwe, 

jonge en enthousiaste bestuur werd duidelijk dat bij overname 
de kas van de VDC helemaal leeg was en dat er ook geen 
deugdelijke overdracht had plaatsgevonden van de portefeuille. 
Gelukkig hadden wij al onze afspraken en MOU’s genotuleerd 
zodat we snel de draad weer konden oppakken.  Geldgebrek is 
vaak de reden dat de ontwikkeling ook in Sanyang zo goed als 
stilstaat. Zo hadden we met het vorige bestuur afgesproken dat 
er een assistent voor de avonduren zou komen en een 
schoonmaakster zou worden geregeld. De tuin waar we vorig 
jaar planten voor hadden achtergelaten was nog steeds een 

kale boel. Ook internet had men laten afsluiten omdat de maandelijkse kosten niet op te brengen 
zijn. Het vorige bestuur heeft het dus behoorlijk laten afweten maar door de jaren heen leer je met 
teleurstellingen om te gaan in Afrika. Ook de kantoorboekhandel die de bibliothecaris zou opstarten 
is niet van de grond gekomen omdat er niet voldoende animo voor zou zijn. 
 
Het bestuur heeft ons voldoende kunnen overtuigen dat het in 
de toekomst beter zal gaan, dus zijn er nu de volgende 
afspraken gemaakt : 

 Voor een jaar betaalt  onze stichting het salaris van een 
schoonmaakster voor 2x per week. 

 Voor een jaar wordt door ons een tuinman/watchman 
betaald die behalve het aanleggen en onderhouden 
van de tuin ook in de avonduren toezicht kan houden 
op de bibliotheek en het conferentiecentrum. Zolang er nog geen assistent is voor de 
avonduren mogen studenten geen gebruik maken van de bibliotheek maar kunnen ze 



studeren in de conferentieruimte. We hebben de tuinman voorzien van de nodige 
tuingereedschappen, een waterslang van 50 meter, etc. 

 Er worden op kosten van onze stichting 50 bananenbomen geplant waarvan de opbrengst 
ten goede komt aan de bieb. 

 Omdat het in de regentijd een modderpoel is naar de ingang van het jeugdcentrum wordt er 
op  onze kosten zo snel mogelijk een begin gemaakt met de aanleg van een betonnen 
voetpad. 

 Voorlopig wordt afgezien van heraansluiting van het internet omdat de baten niet opwegen 
tegen de kosten. 

 Er wordt een slot geplaatst op de watertap van de bibliotheek om watergebruik door 
omwonenden tegen te gaan en de kosten van watergebruik te beperken. Het vorige bestuur 
had nog een schuld bij Nawec en daarom was het water afgesloten. Wij hebben de schuld 
betaald en het water opnieuw laten aansluiten want er moet natuurlijk wel gebruik kunnen 
worden gemaakt van de toiletten. 

 De VDC gaat op zoek naar een assistent om de bibliotheek ook weer in de avonduren open te 
stellen. 

 De VDC heeft toegezegd om de tuin verder te beplanten en bougainville te plaatsen bij het 
hek. 

 
Met het aanleggen van het voetpad kon gelukkig 
snel worden begonnen zodat het voor het einde van 
ons bezoek al klaar was. Ook het planten van de 
bananenbomen werd snel opgepakt en bij ons 
vertrek stonden er al twintig. Al snel na thuiskomst 
mochten we van de voorzitter van de VDC een foto 
ontvangen van de gehele plantage aan de 
achterkant en zijkant van het gebouw. 

Deze snelle actie geeft in iedere geval vertrouwen voor de toekomst. Nu de rest nog. 
 

 
 
2.  Het hospitaal   
 
Zoals gebruikelijk slaan we bij ons werkbezoek het hospitaal 
nooit over. Alles ziet er schoon en netjes uit en het hospitaal 
functioneert prima. Tida, de manager, weet ieder jaar toch weer 
verbeteringen tot stand te brengen. De destijds door ons 
aangelegde verloskamer voldoet nog steeds prima en iedere 
maand worden er 30 tot 40 baby’s ter wereld gebracht in het 
hospitaal.  Wat we min of meer verwacht hadden, het gebruik 
van de professionele wasmachine die we vorig jaar gedoneerd 
hebben leverde nog steeds problemen op. Daar er vorig jaar 
onvoldoende waterdruk was wegens een storing bij Nawec 
konden wij de machine niet goed aansluiten en demonstreren.  
Omdat er maar weinig mensen bekend zijn met wasmachines in 
Sanyang heeft Tida voor alle zekerheid besloten de machine niet te gebruiken totdat wij terug waren. 
We hebben de wasmachine opnieuw aangesloten en nieuwe leidingen geplaatst omdat de machine 
nu op een andere plaats moest komen. Hij draait nu prima waardoor het wassen met de hand 
eindelijk voorbij is. 
 

 



 
 

3. Rainbow pre-school Faala 
 
 
 De speeltuin die we vorig jaar geplaatst hebben is nog steeds in goede staat en kinderen genieten    
er nog iedere dag van. De school blijkt het ook op andere fronten heel goed te doen. Leerlingen die 

van deze pre-school naar de lagere school gaan blijken steeds hoge 
scores te halen. Saikou en Sulayman Saidy, die we vorig jaar een 
plaatsje konden geven op deze school doen het fantastisch.  
 
Als dank hebben ze een mooie tekening voor ons gemaakt. Volgens 
het hoofd van de school waren ze in het begin een beetje verlegen 
maar voelen zich nu als een vis in het water en zijn erg vrolijk. Ook 
voor dit seizoen hebben we voor deze jongens het lesgeld en de 
lunch betaald. 
Hun grote broer Ousman Saidy voor wie we een middelbare 
schoolopleiding en een opleiding tot verpleger hebben gefinancierd 
is nu een grote steun voor de gehele familie. 
Hij heeft inmiddels een goede baan als verpleger en daarnaast 

neemt hij ook werk aan bij de thuiszorg. 
 
Op onze vraag hoe we de school ook dit jaar weer kunnen helpen 
werd ons gevraagd of we mogelijk een bijdrage konden leveren 
voor nieuwe steunpilaren voor het dak waaronder meestal de 
lunch word gebruikt. De steunpilaren van palmbomenhout waren 
zover door termieten opgegeten dat het niet meer veilig was. 
Omdat ook deze school geen subsidie krijgt van de Gambiaanse 
overheid en  iedere Dalassi drie keer moet worden omgedraaid 
om de begroting rond te krijgen hebben we  aangeboden de 
kosten voor het plaatsen van een aantal betonnen palen te 
betalen. 
 
Verder hebben we ook voor Fatou Njie, een meisje van 7 jaar, wiens ouders we al jaren kennen en 
die het moeilijk hebben, de kosten voor de schoollunch en een uniform bekostigd op de lagere 
school. Op de lagere school hoeft geen lesgeld te worden betaald. 
 

 
 
 



 
4.    Onderzoek naar de mogelijkheid tot oprichten revalidatiecentrum 
 
We hebben een onderhoud gehad met de assistent  van de directeur van” Social Welfare and 
Health”. Hij vond het een gemiste kans dat er destijds niet gereageerd is op onze Memorandum of 
Understanding, een door ons aangeboden projectvoorstel voor de oprichting van een  trainings-

revalidatiecentrum. Hij ziet nu met een nieuwe minister betere 
mogelijkheden om tot samenwerking te komen. Hij zal zijn directeur 
op de hoogte brengen van ons gesprek en ons per email laten weten 
hoe zij de toekomst van Gambia zien op het gebied van revalidatie 
en hoe we mogelijk toch tot beleid kunnen komen om de 
mogelijkheden tot revalidatie in Gambia te verbeteren. Afwachten 
dus maar weer. 
     

 
5.  Donatie en plannen voor de toekomst 
 
De door ons voor dit jaar geplande bouw van een Bantaba op het 
terrein van het jeugdcentrum kon door de financiële startproblemen 
van het nieuwe bestuur niet doorgaan. Zoals gezegd hebben we 

daarvoor in de plaats gekozen voor o.a. een voetpad en het aanstellen van een tuinman/watchman 
en een schoonmaakster. Dit alles konden wij dit jaar realiseren door uw niet aflatende steun aan 
onze stichting. Wij willen dit jaar speciaal dank zeggen aan de kringloopwinkel Hebbes te Nieuw 
Vennep en de heer J. Hulsbosch van de manege Stal Jasper te Beinsdorp die ons het afgelopen jaar 
erg ruimhartig hebben gesteund.  
 
We hebben er alle vertrouwen in dat de tuin van het jeugdcentrum met het voetpad, de 
bananenplantage en het verder beplanten van de compound recht gaan doen aan de prachtige 
locatie van het jeugdcentrum en het culturele hart van Sanyang. 
We wachten af wat de reactie van het Ministerie van Social Welfare en Health is en blijven onderzoek 
doen naar de mogelijkheid om revalidatie in Sanyang en Gambia te faciliteren. 
 
Namens het bestuur van de VDC, de Faala school en de kinderen die blij zijn dat ze naar school 
mogen en verder alle inwoners van Sanyang willen wij u nogmaals hartelijk dank zeggen voor uw 
steun en hopen ook volgend jaar op u te mogen rekenen. Zoals u wellicht al weet, iedere euro komt 
ten goede aan Sanyang. Verblijf en reiskosten betalen we privé. 
Last but not least willen we Robert en Nicole ook dit jaar weer bedanken voor hun belangeloze hulp 
bij de vele klussen die er ieder jaar weer op het programma staan. 
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