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                                                  Nieuwsbrief 2022 

Sinds eind januari  was het eindelijk weer mogelijk een vlucht naar Gambia te boeken met Corendon.  We 

hebben dan ook niet geaarzeld om te boeken. Na twee jaar waren we wel benieuwd hoe Gambia de pandemie 

was doorgekomen en hoe het met onze projecten was gesteld. 

Welnu, het werd ons al snel duidelijk dat Gambia een behoorlijk stapje terug heeft gedaan. De armoede laat 

zich hier steeds duidelijker zien mede door de gestegen prijzen van de meest elementaire levensmiddelen zoals 

rijst, olie en brood. Veel Gambianen zijn nog steeds werkeloos omdat de toeristenindustrie nu pas 

mondjesmaat op gang komt terwijl het seizoen in april alweer afgelopen is. Ook in Sanyang hebben 

restaurantjes hun deuren moeten sluiten terwijl de paar die het blijven proberen nauwelijks hun hoofd boven 

water kunnen houden. Aan vrienden van ons die ter plaatse een kamer hadden gehuurd werd zelfs gevraagd of 

ze hen wat geld konden lenen. Dat de pandemie ook zijn weerslag heeft gehad op het ziekenhuis en de 

bibliotheek mocht nauwelijks een verrassing zijn maar we waren toch teleurgesteld toen we ter plaats 

polshoogte gingen nemen. 

Het hospitaal. 

Nadat we kennis hadden gemaakt met de nieuwe 

hoofdverpleger en manager van het ziekenhuis, de heer 

Prinz Omar,  en van hem een rondleiding hadden gekregen 

werd bevestigd waar hij in zijn verslag al melding van had 

gemaakt. Er is inderdaad aan bijna alles een tekort. Het 

Ministry of Health is steeds minder in staat om in de 

behoefte van het Health Center te voorzien. Er zijn niet 

voldoende medicijnen beschikbaar. Voor de meer dan 

honderd bevallingen per maand is voor nog geen 40% van 

de pas bevallen vrouwen antibiotica beschikbaar. Ook 

andere medicijnen moeten bij de lokale drugstores tegen 

dure prijzen worden ingekocht. Op onze ronde telden wij 4 

kapotte kranen o.a. in de verloskamer. Er was geloof ik nog 1 kraan die gebruikt kon worden. Of we misschien 

een loodgieter wisten die ze kon repareren? Wij hebben hem niet kunnen vinden. Ook bleek er slechts 1 

bloeddrukmeter te zijn voor het gehele personeel. Op dagen met druk bezochte spreekuren rent men 

voortdurend op en neer van de ene afdeling naar de andere. Onze professionele wasmachine die we een paar 

jaar geleden gedoneerd hadden deed het niet meer. Niemand wist wat er aan mankeerde maar waarschijnlijk 

is het ondeskundig gebruik. In 2020 functioneerde alles nog 

prima. Verder waren we al op de hoogte van een ambulance 

met motorproblemen waar geen geld voor is om hem te 

repareren. Of we zo vriendelijk zouden willen zijn…. Het 

volgende probleem waar onze hulp voor werd gevraagd was 

een back-up solarsysteem. Het is bekend dat Nawec, de 

nationale leverancier van water en stroom, regelmatig 

kampt met storing of onderhoudsproblemen. Vooral in de 

regentijd schijnt dit heel vaak voor te komen. Het gevolg is 

dat bij bevallingen of het geven van injecties het lampje van 

een telefoon de enige lichtbron is. Bovengenoemde zaken 

zijn slechts een kleine greep uit de problemen en tekorten 



 

 

waar het Health Center mee te kampen heeft. Ze hebben ook de 

VDC diverse keren om hulp gevraagd maar die gaven niet thuis. 

Zoals u misschien nog wel weet, heeft het dorp enige jaren 

geleden “ons”ziekenhuis overgedragen aan de overheid, zonder 

overleg met ons. Nu, als oprichters van het ziekenhuis,  konden 

we het niet over ons hart verkrijgen geen hulp te bieden. Echter 

het banksaldo van onze stichting dwong ons een keuze te maken. 

We hebben toen besloten te helpen met de aanleg van een back 

up solarsysteem,  zodat bij uitval van stroom de noodzakelijke 

medische ingrepen in ieder geval bij licht kunnen worden 

uitgevoerd. Ook voor het repareren van de ambulance hadden 

wij al een monteur verzocht prijsopgave te doen. Enige dagen 

later echter werd eindelijk het verzoek van het ziekenhuis aan de 

overheid ingewilligd om te voorzien in een deugdelijke 

ambulance en werd er een zo goed als nieuwe ambulance 

afgeleverd. Ons plan om de ambulance op onze kosten te 

repareren hebben wij toen natuurlijk laten vallen. Wat blijft is dat 

patiënten die gebruik willen maken van de ambulance zelf de kosten van de brandstof moeten betalen. We 

hadden nog graag de kranen willen laten repareren maar er was geen loodgieter te vinden die deze klus kon 

doen. Jammer dat onze vriend en alleskunner Robert alweer terug naar België was,  anders had hij zeker willen 

helpen. 

Het Jeugdcentrum/bibliotheek 

Toen wij 2 maart 2020 het vliegtuig terug naar Nederland namen konden wij nog niet vermoeden wat de 

gevolgen van de covid 19 pandemie zouden zijn. We hadden nog geluk dat onze terugvlucht niet later gepland 

stond. Het bleek een van de laatste uit Gambia te zijn toen. In onze nieuwsbrief van 2020 hebben we al 

uitgebreid verslag gedaan van de slechte ervaringen met deze VDC. Slecht communiceren, geen respect voor 

development en afspraken niet nakomen. Nadat er door hun excuses gemaakt waren en we het er allemaal 

over eens waren dat de bibliotheek en de conferentieruimte in een dringende behoefte voorziet,  hadden we 

opnieuw afspraken gemaakt hoe de bibliotheek beter zou kunnen functioneren. We waren het er over eens dat 

er voor de avonduren een assistent bibliothecaris nodig was. In een vergadering met de jeugd VDC werd 

afgesproken dat er een schema zou worden opgesteld waarbij alle leden bij toerbeurt een dienst zouden 

draaien. Verder werd er met de VDC afgesproken dat de schoonmaakster per 1 maart een dienstverband zou 

krijgen waar onze stichting geld voor had gereserveerd op een bankrekening. De VDC beloofde ook de 

abonnementskosten voor internet te gaan betalen. Aanleg internet en aanschaf router was reeds door ons 

geregeld en betaald. Om op salariskosten te besparen zou op onze kosten een watchman/tuinmanhuis 

gebouwd worden waar een tuinman met zijn gezin gratis zou kunnen wonen in ruil voor bewaking en 

onderhoud tuin. Hierover waren wij een bedrag overeengekomen van 84.000 Dalassi ( 1750 euro). De VDC zou 

het watchmanhouse dan afbouwen na ons vertrek in 2020..  

Na uitbraak van Corona in 2020 werden niet alleen de 

scholen maar ook de bibliotheek gesloten. De VDC 

besloot ook gelijk maar de bibliothecaris te ontslaan 

omdat er geen geld meer was om zijn salaris te betalen. 

Het afbouwen van het watchman house werd per direct 

stilgezet en de gelden op de bank voor tuinman en 

schoonmaakster opgenomen en voor andere doeleinden 

gebruikt. Bovendien werden er 2 printers en een 

lamineerapparaat door de VDC uit de bibliotheek naar 

hun eigen kantoor overgebracht. De bibliothecaris wist 

de computers nog in veiligheid te brengen door ze mee 

te nemen naar zijn eigen huis. Dit alles werd niet met ons 

gecommuniceerd en na vragen van onze kant bleven deze onbeantwoord. Schuldbewust als ze waren hebben 



 

 

ze ons dit jaar geprobeerd steeds te ontlopen en niet op geplande vergaderingen te verschijnen. Het is ons een 

keer gelukt onder dwang van de tijdelijke alkali samen om de tafel te zitten. De alkali heeft de VDC toen ter 

verantwoording geroepen over de kosten van de bouw waar we nooit inzage van hebben gehad. Er werd 

toegezegd dat ze alsnog hun verantwoordelijkheid zouden nemen en ervoor zorgen dat het watchmanhuis 

afgebouwd wordt. Toen wij vertrokken was er echter nog geen enkele activiteit in die richting. 

We begrijpen dat met het wegvallen van de inkomsten, het de VDC moeilijk viel om zich aan al onze afspraken 

te houden. Niet alleen de scholen gingen dicht maar ook de winkels en hiermee viel ook de huuropbrengst van 

deze winkels weg. Echter, we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de bibliotheek voor de VDC een 

blok is aan hun been. Het kost alleen maar geld: Het salaris van de bibliothecaris, de schoonmaakster, de 

tuinman en internet. Development mag het dorp blijkbaar geen geld kosten, daar zijn NGO’s voor.  Wij kunnen 

echter niet garant staan voor salaris, energie- en onderhoudskosten zoals in onze overeenkomst met de VDC 

duidelijk is verwoord. Bovendien vinden wij het belangrijk dat bij al onze projecten het dorp ook iets bijdraagt 

waardoor men zich meer bij een project betrokken voelt. 

Na alle negatieve berichtgeving hebben we gelukkig ook 

nog wat positiefs te melden. Bij ons eerste bezoek aan de 

bibliotheek bleek de conferentieruimte gebruikt te 

worden door een organisatie die zich inzet voor 

weeskinderen, genaamd Bayoolu( mandinka voor 

weeskind). Iedere zaterdag wordt er voor een tiental 

weeskinderen computerlessen gegeven. De Duitse 

organisatie die zijn zetel heeft in Dortmund en ook een 

aantal Gambiaanse leden telt,  stelt zich ten doel de 

leefomstandigheden van weeskinderen in Gambia te 

verbeteren. Deze organisatie zocht tijdelijk onderdak en 

waren van plan in de toekomst zelf te gaan bouwen op 

het terrein van de bibliotheek. Wij waren blij verrast dat de conferentieruimte voor zo’n goed doel gebruikt 

wordt en zien goede kansen voor samenwerking. In een verkennende vergadering met de vertegenwoordiging 

van Bayoolu in Sanyang en in het bijzijn van de Alkali bleek dat de VDC de ruimte beschikbaar had gesteld 

zonder hen te informeren omtrent de afspraken die wij met ze hadden. Zo hebben ze zelfs geprobeerd om 

Bayoolu te laten betalen voor het afbouwen van het watchmanhouse, terwijl de afspraak was dat de VDC dat 

zou doen.. Onze hoogste prioriteit was natuurlijk hoe we de bibliotheek weer open kunnen krijgen. Kan 

Bayoolu in ruil voor huisvesting in dit opzicht iets voor ons betekenen. Nu het voor hen duidelijk werd dat wij 

definitieve huisvesting van Bayoolu niet afwijzen en wij het kantoor van de bibliotheek tot hun beschikking 

willen stellen kwam het tot een constructief gesprek. Daar het met de VDC in dit opzicht slecht garen spinnen is  

zou Bayoolu,  mede omdat ze lokale vertegenwoordigers in Sanyang hebben, wellicht makkelijker een 

beheerder/ manager kunnen vinden voor de exploitatie van zowel de bibliotheek als de conferentieruimte.   

Ook op het gebied van het verbeteren van de leefomgeving, bewaking, het groener maken van de tuin en het 

weer laten functioneren van internet hebben we gemeenschappelijke belangen. Om onze samenwerking meer 

gestalte te kunnen geven hebben we contact opgenomen met Inge Hanemann,  de Duitse voorzitster van 

Bayoolu. We hopen, in het belang van de jeugd van Sanyang, met deze organisatie tot een verdergaande 

samenwerking te komen. Inmiddels hebben wij een 

afspraak gemaakt voor een  zoom-meeting met de 

voorzitter van Bayoolu en zijn we hoopvol gestemd om tot 

een voor beide partijen vruchtbare samenwerking te 

komen. 

De Faala school 

Door een flinke storm was de combinatie solar en pomp, 

verantwoordelijk voor de watervoorziening van de school 

en de toiletten, stuk gewaaid. Om te helpen hebben wij de 

kosten van een pomp en watertank betaald. De laptop die 



 

 

we namens de St Lucas vakschool in 2020 gedoneerd 

hebben aan de school bewijst nog steeds goede diensten.  

Chicken Farm 

Natuurlijk waren we benieuwd naar het reilen en zeilen van 

ons nieuwe project, de kippenboerderij in Sanyang. Omdat 

ook de prijs van het kippenvoer behoorlijk gestegen was 

hebben ze zich meer toegelegd op legkippen. Er waren nu 

twee overdekte kippenverblijven. Een was er niet in gebruik 

omdat een deur geforceerd was bij een inbraak. Momenteel 

waren er 60 volwassen legkippen en een aantal jonge hennen. Hun wens was een van de verblijven uit te 

breiden met een buitenren en een nieuwe deur in het verblijf voor de kuikens. Op onze vraag of ze een staat 

van baten en kosten konden overleggen moesten ze het antwoord schuldig blijven. Dat hadden ze niet 

geadministreerd maar zouden dat vanaf nu wel gaan bijhouden. We hebben  aangeboden nog een keer te 

helpen met een bedrag van 300 euro voor 50 kippen, een buitenren en een nieuwe deur maar dat vanaf nu de 

opbrengst van de farm voldoende moet zijn om in de toekomst selfsupporting te zijn. 

Skill Centre Project Sanyang 

Ieder jaar brengen we natuurlijk een bezoek aan het 

Skill Centre. Sanyang breidt zich enorm uit de laatste 

jaren en dit is goed voor de werkgelegenheid. Er is 

voldoende vraag naar hun skills en ze kunnen zich 

prima zelf redden. 

Donaties en plannen toekomst 

Het ziekenhuis heeft en zal ook in de toekomst hulp nodig 

hebben van beddengoed tot meubilair en medische 

hulpmiddelen. Mogelijk dat de stichting Medic Foundation ons nog een keer wil helpen om hulpgoederen voor 

het Health Centre te leveren. Wat de bibliotheek betreft hopen we op een vruchtbare samenwerking met de 

organisatie Bayoolu en de bibliotheek op korte termijn weer open te kunnen stellen. Na ons al meer dan 20 

jaar te hebben ingezet voor Sanyang blijft hulp nog steeds dringend nodig. We hopen dat we weer op uw steun 

mogen rekenen en beloven dat iedere euro ten goede komt aan de inwoners van Sanyang. Zoals u van ons 

gewend bent worden onze reis- en verblijfkosten  privé betaald. 
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