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1. Inleiding 

Zoals u van ons gewend bent ontvangt u 
meestal in april een verslag van ons 
werkbezoek aan Sanyang. Helaas 
hebben we dit bezoek voor het eerst 
sinds de oprichting van onze Stichting  in 
2000 moeten annuleren vanwege Covid 
19. Alhoewel de pandemie Gambia 
relatief matig heeft getroffen met 5682 
besmettingen en 170 doden heeft het 
daar ook voor veel leed gezorgd onder 
de bevolking van Gambia, dat nog steeds tot de armste landen ter wereld gerekend moet 
worden. Ook daar ontkwam men niet aan een lange lock-down. Scholen en winkels moesten 
tot bijna eind 2020 dicht en pas sinds kort is er sprake van een versoepeling.  
Ook voor het toerisme in Gambia, dat voor 20% bijdraagt aan het BBP van het land is het een 
ware ramp. Vanaf maart vorig jaar viel de hele toeristenindustrie stil en werden duizenden 
Gambianen werkeloos. Ook in Sanyang zijn diverse toeristenaccomodaties in ernstige 
problemen gekomen. In een klap zagen zij hun jarenlange investeringen verdampen en hun 
inkomsten tot nul reduceren. En dit alles zonder enige compensatie van de overheid. Sterker 
nog, de overheid heeft contracten afgesloten met Chinese vismeelfabrieken om op diverse 
plaatsen aan de stranden in Gambia o.a. in Sanyang pal naast de toeristen-accomodaties 
vismeelfabrieken te exploiteren. 
Bijna alle vis verdwijnt in de grote muil van deze fabrieken en de territoriale wateren van 
Gambia worden niet alleen leeggevist maar ook vanuit ecologisch en economisch opzicht is 
dit een grote ramp. Met de extreem destructieve manier van vissen van de Chinezen 
vervuilen ze de oceaan en ruineren ze de oceaanbodem. Voor de lokale vissers is er geen 
kruid gewassen tegen de industriële vistrawlers van de Chinezen die eigenlijk alleen op volle 
zee mogen vissen maar ’s nachts de kust naderen tot luttele kilometers van het strand en de 
netten van de lokale vissers kapot varen. Het resultaat is dat de prijs van de vis de pan uitrijst 
en daarmee ook de belangrijkste bron van proteïne voor de Gambianen niet meer te betalen 

is. Vis zorgt voor 50% van de behoefte aan 
proteïne in Gambia en 10% van alle 
Gambianen is werkzaam in de visserij. Ook 
de stank die deze fabrieken langs de 
stranden van Gambia veroorzaken zal in de 
toekomst veel toeristen doen besluiten hun 
vakantie elders door te brengen. Protesten 
van de inwoners hebben nauwelijks effect en 
hebben al tot diverse incidenten geleid. 
 



 
2. Het hospitaal 

 
Omdat wij dit jaar niet naar Sanyang konden afreizen is onze info aan u dus afhankelijk van 
de berichten die ons vanuit Sanyang bereiken. Communiceren is niet hun sterkste kant en 
regelmatig moeten we om een up- date verzoeken. Dit is ook de reden dat deze nieuwsbrief 
u nu pas bereikt. Pas gisteren mochten wij een verslag van de huidige situatie van het 
Sanyang Major Health Center ontvangen terwijl we daar maanden geleden om gevraagd 
hebben. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat er een nieuwe manager aangesteld is 
door het Ministry of Health. Hij maakt in zijn verslag heel duidelijk dat de Gambiaanse 
overheid financieel niet in staat is in de nodige behoeften van het hospitaal te voorzien. Zo 
moeten de ambulances die ooit geschonken zijn, o.a. een door onze stichting, door het 
hospitaal zelf onderhouden en gerepareerd worden. Momenteel is hij stuk en zijn ze voor 
ambulancevervoer afhankelijk van health centers uit verder afgelegen regio’s. Met als gevolg 
dat hulp vaak te laat komt. Dit kost levens, die met een beetje meer geld eenvoudig 
voorkomen hadden kunnen worden. Door geldgebrek heeft men ook moeten besluiten personeel 
te ontslaan en is de werkdruk voor een hospitaal dat 24 uur per dag open is erg hoog. Een ander 
probleem is dat men voor de  energievoorziening totaal afhankelijk is van de nationale 
energieleverancier Nawec , die veelvuldig kampt met problemen en stroomuitval. Men heeft dus 
dringend behoefte aan een back up systeem zoals Solar. Verder schijnt er zelfs een tekort te zijn aan 
de meest basale behoeften zoals zeep en schoonmaakmiddelen die het personeel nu soms zelf moet 
bekostigen om de hygiëne in het hospitaal op een aanvaardbaar niveau te houden. Veel preventieve 
maatregelen tegen Covid 19 moesten ook vanuit het hospitaal zelf komen; het ministerie  was niet in 
staat hier adequaat op te reageren. 
Kortom, het verslag van de nieuwe manager gaat gepaard met een schreeuw om hulp. Hulp voor het 
repareren van de ambulance, de aanschaf van een nieuwe koelkast, een printer, 
schoonmaakmiddelen, een ultra sound apparaat, een back up solar-installatie tot het betalen van 

salaris voor tenminste 5 personeelsleden. Dit is slechts een greep uit hun lijst met wensen.  
Zoals u zich misschien kunt herinneren hebben wij in 2013 besloten het “partnership in 
development” met de VDC, zoals vastgelegd in een” Memorandum of Understanding” opgezegd 
omdat men zonder ons zelfs maar te raadplegen het hospitaal heeft overhandigd aan het Ministry of 
Health die er een Major Health Center van wilde maken. Inmiddels zijn 50.000 mensen in een gebied 
van 10 vierkante kilometer afhankelijk van medische zorg in Sanyang. 
Bij ons laatste bezoek aan Sanyang heeft Tida, de toenmalige manager, ons ervan kunnen overtuigen 
dat de overheid niet op regelmatige basis in alle noden van het hospitaal kan voorzien en dat 
sponsoren dringend nodig zijn en blijven. Omdat het toch onze “ eersteling ” was in Sanyang hebben 
we toen aangeboden per jaar te bekijken waar we op kleine schaal kunnen bijdragen.  
 

3. Jeugdcentrum/ bibliotheek 
 
 Ook voor deze faciliteit heeft corona roet in het eten 
gegooid. De bibliotheek blijkt kort na ons vertrek in maart 
2020 gesloten te zijn vanwege de pandemie en is volgens 
de laatste berichten nog steeds niet geopend. Ook is de 
bouw van de woning voor de watchman/tuinman 
stilgelegd.. Wij hebben er vorig jaar veel energie in 
gestoken om de bibliotheek en conferentieruimte 
optimaal te laten functioneren door een bibliothecaris te 
laten opleiden, hem een functie aan te bieden en kosten 
te besparen voor de VDC door een huis te laten bouwen 



voor de tuinman en watchman. Ook zijn we te hulp geschoten door een deel van het salaris van deze 
tuinman en een schoonmaakster te financieren. Ongetwijfeld zal geldgebrek mede de oorzaak zijn dat 
men zich niet aan onze afspraak om het “watchmanhouse” af te bouwen heeft gehouden.  Ook het 
dorp heeft minder inkomsten door het uitblijven van toerisme en winkels die gesloten moesten 
worden. Maar ook zonder Covid is het moeilijk om Gambianen aan hun afspraak te houden. We 
moeten berusten in het feit dat een stap vooruit vaak gevolgd wordt door een stapje terug. Wij hebben 
aangedrongen op een verslag van de manager van het jeugdcentrum en zullen ons beraden hoe het 
nu verder moet. 
 

4. Schoolgeld en hulp Faala school 
 

Zoals u weet helpen wij ieder jaar een paar kinderen uit armlastige gezinnen met het  
betalen van hun schoolgeld en spelen we in op de behoeften van de Faala school. Door corona waren 
de scholen tot eind 2020 gesloten. In begin 2022 , als een reis naar Gambia weer mogelijk is,  zullen 
we deze taak weer op ons nemen. 
 

5. Skill center project Sanyang 
 

Het skill centre in Sanyang heeft nog steeds voldoende werk met het 
maken van schoolmeubilair, hekken, watertorens en kan zich nog steeds 
zelfstandig handhaven. Zij hebben ons zelfs verbaasd door in te spelen op 
de Covid pandemie door een standaard te ontwerpen met een wasbekken 
en een watertank dat ze op de markt brengen inclusief zeep en een 
tissuehouder. Dit initiatief kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 
hygiene in Gambiaanse huizen daar ze vaak afhankelijk zijn van een 
waterput. 
 
6. “Chicken farm”, een nieuw project.  
 
In april bereikte ons een verzoek van een ons bekende inwoner van 
Sanyang om te helpen bij het financieren van de exploitatie van een 

kleinschalige kippenfarm op zijn eigen land. Het blijkt dat er in Gambia een chronisch gebrek aan 
kippen en eieren is, naast vis een belangrijke bron van proteïne. Mede door de corona pandemie was 
import vanuit buurland Senegal  niet mogelijk.  
In zijn projectvoorstel gebaseerd op 500 kippen kwam hij op een begroting van bijna $ 5000. Na 
bespreking in ons bestuur vonden wij het geen slecht idee maar hadden we wel onze bedenkingen 
om gelijk met 500 kippen te beginnen. Dit gezien het risico op infecties. Vogelgriep ligt ook in Afrika 
vaak op de loer en vraagt om veel preventieve maatregelen. Mede gezien het feit dat hij de bouw 
van het kippenhuis (7x7meter) voor eigen rekening neemt en de farm nauw samenwerkt met de 
“National Training of Trainers in Poultry Management” om zichzelf te verzekeren van veilige en 
kwalitatieve kipproducten,  hebben wij besloten dit initiatief te steunen. Wij hebben wat rekenwerk 
losgelaten op zijn begroting en kwamen tot de conclusie dat een investering van 500 euro gebaseerd 
op een start met 100 kuikens voldoende moet zijn om te kunnen beginnen. Het kippenverblijf is al 
gebouwd en de kuikens lijken zich er al goed thuis te voelen.  
 



 
7. Donaties en plannen voor de toekomst 

 
 Zoals gezegd gaan we afhankelijk van het banksaldo van onze stichting bekijken welke hulp we  
kunnen gaan verlenen aan het Health Center. Een goed werkende ambulance heeft natuurlijk de 
hoogste prioriteit. Eerst maar eens vragen wat de kosten hiervan zijn en wat er financieel nog meer 
mogelijk is. 
Verder proberen we het jeugdcentrum en de bibliotheek weer op de rit te krijgen omdat 
hulpverlening begint bij opleiding. De bibliotheek geeft naast de boeken gelegenheid voor de jeugd 
van Sanyang  om daar te studeren, hetgeen in de thuissituatie vaak niet mogelijk is. 
Wij hopen dat het begin volgend jaar weer mogelijk is om op werkbezoek naar Sanyang te gaan want  
er is weer eens duidelijk geworden dat je er bovenop moet zitten om iets te bereiken In Gambia. 
Rest ons nog u hartelijk dank te zeggen voor uw trouwe steun aan de inwoners van Sanyang, die 
zoals u zult begrijpen meer dan ooit uw hulp nodig hebben. 
 
 
       
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretariaat: Zuiderdreef 55, 2151CM Nieuw Vennep 
Tel: 0252687440/ Mobiel: 0653859328 
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