
Gambia Bezoek van 16-11-2018 tot 10-12-2018 

Tijdens ons verblijf hebben we veel projecten gaan bezoeken om zo 

onze keuzes en afspraken met betreffende partijen te maken. 

 

Zaterdag 17-11-2018 was wel een hele speciale dag! 

Start VZW (Vereniging zonder winst) International helps Gambia 

De statuten moesten getekend worden!  

Al Vroeg kwam Borrow ons ophalen om voor het eerst naar ons opslag 

huis te gaan en de opslag in te gaan richten. In Brusubi. 

 

Daarna zijn we begonnen met uitsorteren en dozen gemaakt voor uit te 

delen. Hier gaan we de aankomende dagen tijd aan besteden. Er 

komen eerdaags weer een container aan. 

 

 

 

 



Woensdag 21-11-2018 Gebelt door Goods For Gambia ophalen maar! 

 

Alle dozen staan dus door elkaar en je moet ze allemaal gaan zoeken 

op naam en dan naar voren brengen. We hadden nu transport nodig om 

alle dozen thuis te krijgen. Dan krijg je er nog wel mannen voor mee 

voor in en uit laden. 

 

 



 

Donderdag 22-11-2018 we gaan naar Makumbaya het Dorp  

Waar we jaren geleden voor het eerst kennis maakte met lokale 

Bevolking van onze vriend Alieu Jah en Kumba en Aja. Ze wonen nu 

sinds kort in Lamin. Natuurlijk wordt er hier weer heerlijk voor ons 

gekookt en traditionele thee gezet. We beginnen met uitdelen van 

speelgoed, voedsel en kleding. En natuurlijk kan een “Touba” niet 

zonder snoepjes aankomen. 

 

 

 

 

Nog even bij een tailor om jurken te laten maken voor ons. In Lamin.  

 
Maar waren toch nog even naar Pa en Ma geweest. Met een Lokale Taxi 
van Lamin naar Makumbaya 
 



 

 

Zelfs even langs mij eerste “ 

Naming ceremonie baby” 

Die zag er nu goed uit op het 

kleedje heerlijk te slapen. 

Weer wat speelgoed 

achtergelaten voor de Familie. 

Wonen naast pa en ma van Alie 

Jah. 

 

We gaan natuurlijk nog even een rondje lopen door het dorp en delen 

onderweg ook nog van alles uit. Deze school heeft ook echt hulp nodig. 

 

 
 
 
 
We gaan weer met de lokale taxi’ terug richting ons hotel. 
 
 
 
 
 
 



Vrijdag 23-11-2018 brengen een bezoek aan het Fatou Gaya Sheik 
Tihami Ibrahim Nyass is een prive kliniek.  
 
De behandeling wordt betaald als de patiënt daartoe in staat is. Voor 
de allerarmsten en de schoolkinderen is de behandeling gratis. 
 

De camping sponsorde in 2018 al een meisje Fatou Boyang 15 jr en we 
kregen een brief dat kinderhulp zou stoppen met de sponsoring. Fatou 
Gaye, de verloskundige en verantwoordelijke vrouw voor deze kliniek 
draagt tevens zorg voor een opvanghuis waar 50 meisjes onderdak, 
kleding en scholing ontvangen. Die werden gesponsord voor € 10,= euro 
per maand. We wilde even kennis maken na al een hele tijd contact te 
hebben gehad via Messenger etc. En we wilde onze sponsor dochter ook 
natuurlijk ontmoeten. We hebben deze keer 8 dozen met medische 
spullen medicatie, kraampakketten etc mee genomen naar de kliniek. 
We kregen een rondleiding en bespraken alles betreft de sponsor 
meiden. 
 

 

Wij hebben die uitdaging aangenomen om te helpen met sponsoren 

te zoeken voor de meiden er zijn er nu ruim 13 gesponsord we 

zoeken er nog 37. Wilt u een sponsor dochter erbij. Dan horen we 

heel graag van u. Kunt u € 10,= in de maand missen voor 1 van hun? 

We hebben op onze site een overzicht gemaakt 

www.internationalhelpsgambia.be  

http://www.internationalhelpsgambia.be/


Maandag 26-11-2018 Senegalese School in Gambia 

We hadden heel veel Franse boeken gesponsord gekregen en natuurlijk 

ook veel van onze eigen kinderen en van Peggy. Maar liefst 5 bananen 

dozen vol. Wat waren ze allemaal blij. Nu kunnen ze eindelijk een 

Bibliotheek maken. Wat een mooie boeken zaten er tussen. Hier komen 

we zeker nog terug met nog meer mooi materiaal. En om te kijken hoe 

de bibliotheek geworden is. Er staan voor de verscheping van Januari 

alweer dozen klaar. 

 

 
 
 



Maandag 26-11-2018 Gabriel Jarju een Prothese maker in Banjul 
 
Brengen hier oude materialen betreft prothese maken hergebruikt 
worden en dus niet weg gegooid of vernietigd. etc. Gambia kan dit 
gebruiken en goed ook dit geld voor alle onderdelen! 
  
Voor ons is dit dus wel zeer nuttig omdat het projecten waarbij de 
materialen worden ontmanteld en onderdelen selectief worden 
teruggewonnen om nieuwe materialen op maat te maken. Hadden 
prachtige spullen gekregen van Alexander Orthopedie uit België. 
 

 
 
 



Dinsdag 27-11-2018 Anna Bezoeken Welfare Center 

 

Eindelijk is het zover we hebben een afspraak met Omar de verzorger 

van Anna. Hoe het begon … Toen (justice) sharity spullen daar kwam 

brengen bij een Welfare Center, lag Anna op een matrasje in een 

hoekje. Hij was opslag verliefd en vroeg mij of wij haar niet konden 

helpen. Hij is toen in gesprek  geraakt met Omar. 

 

We hebben vandaag een afspraak, Anna kan niet lopen en heeft 2 

klapvoeten. Ze heeft geen ouders meer, we weten alleen dat ze 

ongeveer 15-11-2015 geboren is.  

Kennis gemaakt met Anna, Dit liep niet geheel zoals we gedacht 

hadden. 

 

We hadden een mooi kleurboekje en stiften mee en een hele mooie 

grote witte knuffelbeer. Wanneer we die aan Anna wilde geven raakte 

ze geheel over stuur. Dat had ze nog nooit gezien, deze foto sessie was 

ook was dus ook niet zo geslaagd we hebben hem zo snel mogelijk in de 

hoek gelegd maar ze bleef hem angst vallend in de gaten houden. 

 

We kregen na een goed gesprek, de vrije hand om Anna in ons project 

op te nemen. En we mochten alles bespreken met haar " stief papa " en 

zijn grootste wens zou zijn dat Anna na de behandeling etc. 

geadopteerd kon worden en een toekomst zou hebben. 

 

Volgende week horen we meer van Africamed wanneer ze kan komen. 

 

Be14 850827088783 Tnv a van der Burch o.v.v. International helps 

Gambia  "GIFT". Het is erg belangrijk dat enkel deze mededeling op 

de overschrijving wordt vermeld! 



 

Woensdag 28-11-2018 SOS Kinderhulp  

 

Dit project brengen we ook vaak dozen met kinderkleding etc. 

We moesten hier een brief ophalen van de Charité boxes van 15-10-

2018 voor 35 boxen met spullen.  

 

 

Vrijdag 30-11-2018 Bezoek Busura school 

We zijn vroeg gaan rijden, we gaan op viste in een dorp en hebben een 

afspraak om voetbal tenue’s te brengen.  

Op de heenweg stoppen we bij de Busura lower basic school gekozen 
om te sponseren. Als ‘ons project’ te kiezen. Hier gaan we in het 
regenseizoen een voedselproject houden van mei tot oktober. Hier 
later meer over. 

De schoolborden in 12 lokale zijn niet meer te gebruiken. We willen 
dus schoolbord verf en krijt etc. heen sturen en het laten opknappen 
dat het weer bruikbaar is. 

De bibliotheek is ook gesloten, hier dient ook echt een renovatie aan 
gedaan te worden. Nieuw lesmateriaal en bibliothecaris die betaald 
kan worden. 

Alle bijdrages zijn hiervoor welkom ovv: Gift Bibliotheek 

  



 

 

Waarom doen we dit?  
 
Goed onderwijs is een must in een van de armste landen van Afrika! 
Waar 50% van de bevolking analfabeet is. Met het zo vroeg mogelijk 
starten van onderwijs, kan een nieuwe generatie voor de opbouw van 
het land zorgen. Het onderwijs van kleuter en basisscholen is gericht 
op kennis, “stampen”. Daardoor ontbreekt het aan inzichtelijke kennis 
en de daaraan gekoppelde vaardigheden. Het analytisch vermogen is 
onderontwikkeld in vergelijking tot ons Nederlanders. Het gevolg van 
het “stampen” wordt vooral zichtbaar als jongeren van de middelbare 
school afkomen. Er is bijna geen kind, dat direct kan doorstromen naar 
het hoger beroepsonderwijs of naar de universiteit. De eisen zijn zo 
hoog dat minimaal één jaar extra bijscholing nodig is. 

Voor de verpleegkundige opleiding bijvoorbeeld is het vereist, dat je 
niet alleen minimaal een 8 scoort op de bèta vakken als wiskunde, 
scheikunde en natuurkunde, maar ook op Engels.  

Be14 850827088783 Tnv a van der Burch o.v.v. International helps 

Gambia  "GIFT". Het is erg belangrijk dat enkel deze mededeling op 

de overschrijving wordt vermeld! 

 



Vrijdag 30-11-2018 Bezoek Busura Dorp 

We zijn weer blij om elk jaar terug te mogen komen bij deze leuke 

family. We hebben meegenomen voor het gezin een zak rijst en zeep 

en natuurlijk speelgoed en kleding voor iedereen. 

Heerlijk weer voor ons gekookt en we hadden een verrassing mee 

Marsmallows en Belleblaas. 

 

 

 

 



 

Helaas was er iemand na Friday Prayers overleden. We zouden nog een 

voetbalwedstrijd bijwonen van het team die we de voetbal tenues 

gesponsord hadden. Ze beloofde om later foto’s op te sturen en dat 

hebben ze gedaan. Wat was die waterzak een topper! Bedankt VV 

Leiden voor jullie sponsoring echt top! Er volgen nog meer blije teams. 

 

 

 



Zaterdag 01-12-2018 Foto’s maken van de Sponsor Dochters 

We zijn naar Fatou gegaan. 

Nog meer sponsor materiaal mee genomen, medicatie, 2x rollators en 7 

bananen dozen etc. 

 

De meiden waren allemaal thuis en 1 voor 1 op de foto en de namen 

noteren… Hier een paar foto’s. U kunt ze allemaal zien op de website. 

Vergeet niet over een sponsor kindje na te denken. 

 

 



Vrijdag 07-12-2018 is het dan zo ver een afspraak gemaakt met 

Africamed Prive Kliniek. 

 

We hadden er al rekening mee gehouden dat ze waarschijnlijk naar 

Senegal of Dakar door gestuurd zou worden voor verdere operatie en of 

onderzoeken. 

 

Dit liep even anders, eerst werd ze gewogen etc, daarna bloedafnamen 

en daarna mochten we de arts bezoeken. Hierna wederom een röntgen 

foto's gemaakt van Anna haar voeten. De arts die daar werkt heeft 

gestuurd in UK en is zich nu over alle papieren van Anna heen gebogen 

en we wachten nog op verdere details. 

 

 

Echter hebben we geld nodig om deze operatie en lange revalidatie te 

financieren. We hopen dan ook dat we er nog verder mee kunnen 

komen. Er is nog geld over van de eerste sponsoring en natuurlijk het 

Gips dat nog onderweg is en waarschijnlijk 16 Januari 19 aankomt zoals 

het nu in de planning staat. We gaan 28-12-2018 starten met 5 x 2 

weken haar voeten opnieuw ingipsten en daarna kijken wat voor effect 

het gegeven heeft voor de operatie. Haar herstel en revalidatie zal 

zeker 2 jaar gaan duren. Anna is super enthousiast dat we proberen 

haar weer te kunnen laten lopen. Voor haar is er al een wereld open 

gegaan. Wat ze nu al al die keren ziet, ze is nooit weg geweest uit te 

welfare shelter. 

 

We zullen er zeker ook zelf alles aan doen om er dan weer te zijn om 

Anna verder te helpen. Maar natuurlijk is onze Justice daar om alle 

taken voor ons waar te nemen.  

Africmed Gambia Ltd.   
Banjul clinic 

Website: www.africmed-gm.com  

Brusubi Turntable 

Kombo Coastal Highway, KSMD 

P.O. Box 746, Banjul 

The Gambia  

http://www.africmed-gm.com/
http://www.africmed-gm.com/

