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1. Jeugdcentrum/bibliotheek 

Ook deze VDC heeft zich helaas niet aan onze afspraken gehouden. De 

schoonmaakster werd ontslagen omdat ze haar werk niet goed deed, maar om 

geld te besparen werd er maar geen nieuwe aangesteld zodat wij het  niet erg 

schoon aantroffen. De tuinman die voor een jaar was betaald heeft het ook 

laten afweten. Behalve de bananen werd er niets meer geplant. Gelukkig stond 

het geld wat door ons voor een jaar was betaald nog op de bankrekening! Van 

toezicht in de avonduren was evenmin sprake zodat er diverse zaken vernield 

waren in de conferentieruimte. Zoals afgesproken zou de VDC  op zoek gaan 

naar een assistent - bibliothecaris voor de avonduren en weekenden. U raadt 

het al, ook dit is niet gebeurd!  

Om toch met iets positiefs te komen, de boeken waren nog steeds in goede conditie en door de 

bibliothecaris bijna allemaal opnieuw gelabeld volgens internationale richtlijnen. Samen met hem 

hebben wij hier de laatste hand aan gelegd en alle boeken opnieuw alfabetisch/chronologisch in de 

kasten gezet nadat we deze eerst grondig hebben schoongemaakt. 

Wij hebben na twintig jaar Gambia best wel een dikke huid gekregen maar waren het nu toch goed zat 

dat development alleen van onze kant blijkt te moeten komen. Bij de eerste vergadering van het 

voltallige bestuur van de Village Development Committee hebben wij duidelijk kenbaar gemaakt dat wij 

dit niet langer accepteren en de samenwerking dreigen stop te zetten als dit opnieuw zou gebeuren. 

Uiteraard leidde de schuldvraag tot heftige en emotionele discussies waarbij men elkaar de 

verantwoordelijkheid in de schoenen probeerde te schuiven. Ook de bibliothecaris bleef hierbij niet 

buiten schot.  

Waar we het uiteindelijk allemaal over eens waren was dat de bibliotheek en de conferentieruimte in 

een dringende behoefte voorziet. Studenten, ook uit de omliggende dorpen, maken vooral in de 

examenperiode van maart t/m juli dag en nacht gebruik van deze ruimten. Bovendien is de 

conferentieruimte de enige vergaderruimte in Sanyang waar zeer regelmatig workshops gegeven 

worden. 

De reden dat het toch ieder jaar weer fout gaat is voor 

een belangrijk deel terug te voeren op de kosten, zoals 

elektra, water, salaris van bibliothecaris, 

schoonmaakster en tuinman. Deze zijn volgens afspraak 

voor rekening van het dorp al dragen wij daar ieder jaar 

wel aan bij. Het dorp heeft helaas maar weinig 

inkomsten en een gemeentelijke belasting kennen ze 

hier niet. Nadat de VDC zijn excuus heeft aangeboden 

voor het wanbeleid van het afgelopen jaar hebben we in 



het belang van de jeugd toch de koppen weer bij elkaar gestoken om 

te kijken hoe het dit jaar beter zou kunnen gaan.  

Om het probleem van de assistent- bibliothecaris op te lossen werd er 

een vergadering belegd met de jeugd VDC. Zij begrepen heel goed dat 

dit gebouw er is voor de jongeren van Sanyang en willen ook graag 

hun steentje bijdragen. Na een zeer constructief gesprek hebben zij 

beloofd een schema op te stellen waarbij alle leden bij toerbeurt een 

avond of weekenddienst gaan draaien.  

Verder hebben wij de computers van de bibliotheek van nieuwe educatieve software voorzien en heeft 

de VDC beloofd opnieuw voor de abonnementskosten voor internet te gaan betalen. De kosten van 

aanleg internet en van een router waren al een paar jaar geleden door ons betaald.  Mogelijk nu we de 

jeugd in de organisatie betrokken hebben en zij beseffen dat het hun gebouw is gaat het hopelijk deze 

keer lukken.  

Er is een nieuwe schoonmaakster benaderd die per 1 maart een contract krijgt van de VDC. In overleg 

met de VDC zou het een oplossing kunnen zijn om bij de ingang naar de bibliotheek een 

tweekamerwoning met badkamer en veranda te bouwen als huisvesting voor de tuinman/watchman en 

zijn gezin. Dit zou kunnen besparen op de salariskosten. De kosten van dit huis werden begroot op     

3000 euro. Na wikken en wegen werd afgesproken dat de helft van dit bedrag door onze stichting wordt 

gefinancierd en de andere helft voor rekening van het dorp komt. Na het aftikken van € 1500, - kon 

direct met de bouw worden begonnen en tot onze verbazing waren ze vlak voor ons vertrek op dak 

hoogte.  

2. Het hospitaal  

Bij ons eerste bezoek aan het hospitaal was het een drukte van jewelste. Honderden mensen zaten 

geduldig op hun beurt te wachten voor een gratis tandheelkundige behandeling. Een Spaanse stichting, 

Amigos de Gambia, was met een groep van veertig tandartsen in 

Sanyang neergestreken voor gratis tandheelkundige hulp. Een deel 

van de opnameruimte was omgetoverd tot tandartsenpraktijk en in 

een week werden 2000 mensen behandeld. De behandelstoelen 

lieten te wensen over maar het was leuk te zien hoe deze 

tandartsen hier moesten roeien met de riemen die ze hadden. 

De manager Tida had weer de nodige logistieke verbeteringen 

aangebracht en het zag er allemaal goed georganiseerd en netjes 

uit. 

Als “Daddy en Mom” van het hospitaal werden we uitgenodigd 

voor de eerste datapresentatie. In het bijzijn van o.a. 

parlementsleden, de directeur gezondheidszorg en de chef van 

Kombo South, vele gezondheidswerkers en andere gasten werd 

door Tida verslag gedaan van het reilen en zeilen van het Major 

Health Centre Sanyang. Bij deze gelegenheid hebben wij Tida, als 

manager van het hospitaal een laptop aangeboden, een van de 

zes die ons ter beschikking waren gesteld door onze vriend Aldert 

namens de St. Lucas Vakschool in Eindhoven.  



Wat we niet wisten was, dat na de overname door de Gambiaanse 

overheid alle inkomsten van het ziekenhuis rechtstreeks terugvloeien 

naar de overheid. Voor kosten zoals medicijnen, brandstof voor de 

ambulance en zelfs waspoeder moet een formulier worden ingeleverd 

bij de  overheid. Vaak wordt dit niet of maar mondjesmaat 

gehonoreerd, zodat er altijd aan van alles een gebrek is. Het is aan 

patiënten, die gebruik moeten maken van de ambulance, bijna niet uit 

te leggen dat ze eerst zelf de benzine van de ambulance moeten 

betalen. Ook medicijnen zijn er niet voldoende zodat patiënten zelf op 

zoek moeten naar medicijnen in de duurdere dorpsapotheek. Wat we 

ons onvoldoende gerealiseerd hebben is dat het ziekenhuis dus voor 

een deel afhankelijk blijft van donaties en sponsoren. 

       Gelukkig draait de wasmachine nog steeds prima en hoeft men niet meer met de hand te wassen.  

Een van de laatste dagen hebben we nog een gesprek gehad met de manager. Er blijkt inderdaad aan 

heel veel dingen nog steeds een gebrek te zijn zoals onder meer medicijnen, beddengoed, wasmiddel, 

stoelen en een ladder. We hebben beloofd hulp te bieden maar willen in deze niet in competitie met 

andere stichtingen. We hebben haar geadviseerd een lijst op te stellen met de benodigde hulpmiddelen 

om daarna te proberen de hulp te stroomlijnen tussen de verschillende stichtingen. Een 

vertegenwoordiger van een Spaanse stichting kon zich hier ook goed in vinden. 

3. De Faala School. 

De swing- schommel bleek het begeven te hebben en was op verschillende 

plaatsen gebroken. Waarschijnlijk teveel kinderen tegelijk op de schommel. 

Men heeft geprobeerd hem te lassen maar hij ging toch steeds weer stuk. 

Wij hebben hem nu door “ons” skill center op bepaalde punten adequaat 

laten verstevigen. Hopelijk kan hij nu beter tegen een stootje. 

Van kringloop “Hebbes” uit Nieuw Vennep kregen wij een partij nieuwe 

laptoptassen. Prima te gebruiken als schooltas voor de kinderen. Ze waren 

er heel blij mee.  Het afdak waaronder de lunch wordt gebruikt wordt nu 

stevig ondersteund door betonnen palen en 

vormt geen gevaar meer voor de kinderen. Voor    

Saikou opnieuw een jaar lesgeld,  lunch en een 

uniform betaald. Sulayman, zijn broertje, is wat ouder en zit inmiddels op de 

lagere school. Omdat bleek dat de school nog geen laptop heeft mochten wij 

er namens de St. Lucas Vakschool uit Eindhoven  een aanbieden. Dolblij 

waren ze en een van de leraren zou persoonlijk alle data van de school 

invoeren in de laptop.  Verder hebben we een donatie gedaan van 5000 

Dalassi ( 100 euro) voor een nieuw volleybalnet en voor het aanleggen van 

een betonnen vloer in een nieuw leslokaal. 

 
4. Lagere school Sanyang. 

Dit jaar zijn we ook weer naar de lagere school gegaan om voor Fatou Njie de 

kosten voor de schoollunch en een nieuw uniform te bekostigen. Bovendien  

mochten wij op 27 februari getuige zijn van de opening van een gigantisch nieuw 

gebouw voor de lagere klassen, gerealiseerd door stichting MRC uit Nederland.     



Onze complimenten MRC! Het gebouw ziet er fantastisch uit en voorziet in een grote behoefte voor het 

onderwijs van kinderen in Sanyang dat inmiddels de status van een stad bereikt. 

5. Het Skill Centre project Sanyang 

  Ook dit project, dat we drie jaar gesteund hebben, is een van de beste van Sanyang en nog steeds self-

supporting. Ze zijn vooral goed in metaalwerk zoals  ijzeren hekken, poorten en deuren maar ook 

dakconstructies en watertorens. Ook worden ze veel gevraagd voor het maken van schoolmeubilair. 

Namens de Lucasschool Eindhoven konden we ook hier een laptop aanbieden. 

6. Donaties en plannen voor de toekomst. 

In de eerste plaats willen wij Aldert en de St. Lucas Vakschool in Eindhoven 

bedanken voor de 6 prachtige laptops die aan ons werden gedoneerd voor 

onze projecten in Sanyang.  Aldert, docent van de Sint Lucas vakschool, en zijn 

vrouw Betty dragen Sanyang een warm hart toe en hebben o.a voor een 

belangrijk deel financieel bijgedragen aan de bouw van het jeugdcentrum 

annex bibliotheek in Sanyang. En nu heeft Aldert zich bij zijn school 

hardgemaakt voor de 6 laptops voor onze stichting. Namens Sanyang hartelijk 

dank. Inmiddels hebben wij er vijf van de zes mogen geven aan o.a. het major 

Health Centre, de Faala school en het Skill Centre. De overige twee hebben wij 

gedoneerd aan resp. onze lokale adviseur de heer Ebrima Colley en de Alkalo 

van het dorp die er mede voor gezorgd heeft dat al onze projecten een succes zijn geworden. Ook vanuit  

de VDC was er de vraag naar een laptop. Deze hebben we nog even achter de hand gehouden. Na hun 

wanprestatie van het afgelopen jaar moeten ze eerst maar eens bewijzen dat ze het waard zijn. 

Bovendien hebben wij ze vorig jaar al een computer gegeven. 

Helaas mochten we niets meer vernemen van de directeur Health and Social Welfare omtrent onze 

plannen voor revalidatie in Gambia.  

Voor volgend jaar gaan we kijken hoe we het Health Centre kunnen helpen en zullen we zeker het 

jeugdcentrum/bieb blijven begeleiden en steunen en zijn Fatou en Saikou verzekerd van weer een jaar 

onderwijs.  

Namens de inwoners van Sanyang willen wij u hartelijk dank zeggen voor uw niet aflatende steun en 

hopen ook volgend jaar op U te mogen rekenen. Speciale dank opnieuw aan de heer J. Hulsbosch van de 

manege Stal Jasper te Beinsdorp, het bedrijf Copy Partners te Nieuw Vennep en natuurlijk Robert en 

Nicole die ons weer goed geholpen hebben bij de diverse klussen in het 

jeugdcentrum. 
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