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Donderdag 10-01-2019 

Vroeg op weg naar Brusubi naar ons huis om spullen uit te sorteren. 

We stoppen even bij ons favoriete buurt shop en bestellen bij haar voor 30 kinderen: 60 

schriften, 60 pennen, 60 potloden met gum, 30 linialen, 30 puntenslijpers voor vrijdag om 

naar Busura te brengen. 

Vrijdag 11-01-2019 

Met de taxi naar Brusubi weel wat uitgepakt en gesorteerd voor verspreiding van de 

spullen. Auto volladen en op weg naar Busura. 

We hebben een afspraak bij de Lower Basic School in Busura. We hebben een Brief van 

Willemieke van der Slik. Ze hebben de brief aandachtig gelezen en waren heel blij. Hier 

the head master Haruna Bah van Busura Lower Basic School.  

 

Dear Sir, Madam, 

My name is Willemieke, age 24, and I am a teacher in Holland. I have my teachers degree 

and teach for three years now, most of the time in P1-P3. 

Annabella told me about your school. I like to come in touch with you, because I am 

searching for a job in The Gambia, to stay and teach for a period of, at least, 6 – 12 

months. I have teaching and coaching experience in primary education in Uganda. I also 

visited some schools in Kololi while I was traveling through The Gambia. I have been there 

four times now. It is a beautiful country with lovely, smiling people. 

I have a heart for children. I like teaching and learning with the children. And I believe 

education is the most important start for a child, to develop.  

I am someone who is organized, motivated, creative, enthusiastic, flexible and 

independent in a good way. I like to think in possibilities and always have ideas. I finished 

my teaching degree in 2016. In 2018 I started a master for educational leadership in the 

school. I’m interested in the way a school is managed and giving shape to development.  

In April I will be in The Gambia for almost two weeks. Maybe we can be in touch and 

arrange a meeting then, if you will need a teacher or coaching person. I also send you my 

resume. I look forward to hear from you! Kind regards, Willemieke van der Slik 

We hadden een auto vol spullen mee. O.A 2 whiteboards met stiften en spons en 

schoonmaak middel etc. Buitenspeelgoed zoals 2 x slagbal en een 2 x ring werp spel, en 3 

jongleer kegels. Dat hadden ze nog nooit gezien. De leraar Alieu Jarju ging even het 

schoolplein op en de kinderen hadden de grootste lol. En veel stoepkrijt voor op de borden 

les te kunnen geven. 

 

 



We hadden voor 30 kinderen een sponsor bedrag van € 2,50 mogen ontvangen. Daarvoor 

hebben we het nodige gekocht in Gambia om daar ook de bevolking een beetje te 

stimuleren. Totaal 60 schriften, 60 pennen, 60 potloden met gum, 30 linialen, 30 

puntenslijpers. Die hebben we in de 1 e klas uitgedeeld, welke we teven uitgezocht 

hebben voor 1 e sponsorklas van deze school. We beginnen met 21 kinderen. Hiervoor 

vragen we 5 euro per maand en kunnen we zo enkele gezinnen helpen om de kosten iets 

naar beneden te halen voor hun. 

 

Wilt u ook een kindje uit deze klas helpen om het schoolgeld te betalen dat hun 

gezinnetjes € 60,= minder kosten hebben en misschien hun broertje of zusje ook naar 

school kunnen laten gaan ipv thuis blijven omdat er geen geld is. 

https://www.internationalhelpsgambia.be/schoolgeld-busura  

We hebben ook no even naar de schoolborden gekeken, hiervoor is al verf gekocht en is nu 

onderweg naar Gambia in een container van goods for Gambia, waar we een verzamelpunt 

voor zijn.  

 

https://www.internationalhelpsgambia.be/schoolgeld-busura


Daarna door naar “ The Village “ de ouders van Justice even de Familie bezoeken en ze 

zijn natuurlijk al aan het wachten op de dozen met kleding! Shopping time denken the 

lady’s …  

Voor Moeders hebben we een doos wol mee en wat voorbeelden misschien kan ze zo een 

centje bij verdienen om mutsjes en sokken en vestjes te brijen. Ben benieuwd, zat ook 

een loom versie in! Heel interessant vonden ze dat.  

          

 

De dames zijn bezig om te communiceren over de lunch, welke haan moet er gekozen 

worden om een overheerlijke lunch te maken. Helaas moeten we al snel weer door, nog 

even op het land kijken hoe de oogst gaat. 

 

 



Bij ons vorige bezoek aan Busura 30-11-2018 en 11-01-2019,   

Kwamen we Mariama Bondeng van 2 jaar tegen. En zie haar oog. Dit laat me dus niet los. 
In België waar het opzoeken op internet toch makkelijker gaat .. google. Kom ik terecht op 
een website van www.stichtinzienderogen.nl en schrijf ze even aan. Direct antwoord 
gekregen van een oogarts. We gaan even kijken of we hier wat aan kunnen doen. Ik heb 
contact gezocht met hun en gevraagd of ze me misschien iets meer konden helpen betreft 
mariama. Kreeg echter direct antwoord. 

Beste mensen, 

Hier is antwoord op uw vraag. 

Het kan een aangeboren bufthalmus zijn dit lijkt het uit de diffuse cornea en de grote iris. 
Het kan ook een excavatie zijn door gezwelvorming achter het oog. 
Behandeling in beide gevallen is niet makkelijk. 
Hopelijk heeft u hier wat aan.  
mvg George de Jong 
 
 

 
Lepelbladstraat 2 
1531 SN Wormer 

info@stichingzienderogen.nl 

 
 

 

 

Wordt vervolgt… 

 

 

http://www.stichtinzienderogen.nl/
mailto:info@stichingzienderogen.nl


We stoppen even voor een snelle lunch bij Time out, heerlijke Gambiaanse keuken. 

 

 

 

We rijden weer terug richting Brusubi want we hebben om 18:00 een afspraak bij Afrimed 

voor onze Anna. Helaas was er een misverstand van de dokter die week ervoor. Er was door 

gegeven om 18:00 Horen we nu dat de dokter er elke vrijdag is van 16:00 tot 16:30 klein 

verschilletje. Gelukkig spreken we de dokter zelf en die is een een kliniek iets verder en 

heeft 3 klanten daar en komt dan terug voor ons. Ruim 2 uur later Anna is al klaar oude 

gips eraf gehaald was wel even poepie spannend voor Anna .. en schoon gemaakt. We 

moeten samen een kamer delen achter ons gaat het consult gewoon door. Anna heeft weer 

grote praatjes en iedereen is weer direct weg van haar ( ook de patient achter ons klets 

lekker mee)  

 



Ze hield de dokter goed in de gaten, ze wilt niets missen. Lief had hij haar even de 

slijpschijf laten voelen op haar handje. 

We hadden een mooie pop voor Anna me en een mooie schoudertas met een knal roze 

zonnebril en een gave cap. Wat was ze blij.  

De dokter is gearriveerd. Anna was nu niet zo rustig meer en moest allemaal een beetje 

gehaast. Ze was al zo lang braaf geweest maar duurde haar toch te lang. En ze heeft ook 

best kracht in haar beentjes ze hebben haar met man en macht vast gehouden maar ze 

wist toch te bewegen. Voetje 1 ging niet zo best ingegipst zoals de dokter zou willen. Dus 

besloten hij dat we nu maar 1 week weg mochten blijven.  

     

Hij behandelt ook de kinderen die ‘verwaarloosde klompvoet’-patiënten worden 
genoemd. Dat zijn kinderen ouder dan 2 jaar, die vaak met hun klompvoet zijn 
blijven lopen, waardoor het probleem nog erger is geworden. Hun beenderen 
genezen dan wel veel langzamer, maar ze kunnen nog steeds genezen worden. 
Mogelijk moeten zij dan naast een behandeling volgens de Ponseti-methode nog 
een bijkomende operatie ondergaan. Dit is nog even afwachten voor Anna…. 
We hebben hier nog steeds geld voor nodig het kost zeker € 130 per maand.  
 

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! 

 

Anna was zo lief geweest en vroeg Annabella gaan we naar Q City. Dacht dat het iets van 

Mc donalds of de Quick was, maar schijnt een soort ballenbak te zijn. We hebben haar 

beloofd als we volgende maand terug komen daar samen heen gaan als ze nog een stoere 

meid blijft. Op naar de Behandeling van 18-01-2019 Ze gaan haar voetje steeds meer 

stellen dus zal pijnlijker gaan worden. Maar ze wilt zo graag 1 ding … ooit lopen  

 



12-01-2019 

In Nederland werd er dit weekend door Nicky en Richard en rommelmarkt gedraaid. 

We hebben de plaats gesponsord gekregen door Mega Markt hal we zijn hun goede 

doel voor dit weekend. Bedankt hiervoor https://www.megamarktmp.nl/ en ook 

voor alle mensen die spullen kwamen brengen voor verzending naar Gambia. Mooie 

flyers gemaakt, visite kaartjes, T shirts en een mooi spandoek. Bedankt Richard en 

Nicky. Aangemeld bij Steunfonds Varkentje Krassen en hiermee van start gegaan 

dit weekend. https://www.steun.be/ We mogen het weekend van 25 & 26 Januari 

weer kosteloos terug komen! Heel erg bedankt hiervoor.  

 

Zaterdag 12-01-2019 

We hebben een Afspraak met Brit Van Stichting Gambia geven met Liefde & C4M 

Vorige jaar 17-10-2018 hebben we voor hun Sponsorkindje Buba een Gehandicapte 

kinderrolstoel geschonken die we van Alexander Orthopedie 

http://www.alexander-orthopedie.be/ helaas waren de banden uitgedroogd. 

Richard heeft die in Nederland besteld en we hebben ze dus nu gesponsord en 

afgeleverd aan hun.  

 

Door gereden naar huis om spullen bij elkaar te zoeken voor Fatou Gaye voor Sheik Tihami 

Nyass Clinic. We hadden een afspraak gemaakt omdat we het eerste sponsor geld kwamen 

brengen voor de 19 sponsor dochters 10300 Dalasi. We hebben 2 dozen met kleding en 

schoenen voor de dochters mee en 2 dozen met medische materialen en medicatie. En een 

doos met incontinentie luiers voor de kraamvrouwen. Nou de gezichten zeggen genoeg effe 

shoppen op deze mooie zaterdag! 

https://www.megamarktmp.nl/
https://www.steun.be/
http://www.alexander-orthopedie.be/


 

Kijk de gezichten van de Dokter en van de verpleger zo blij met de mooie spullen. We 

brachten een Oxi Meter en een Insulinx Kit en een vernevelaar voor astma patienten. 

Veel medicatie voor diabetici, diverse insuline pennen en naalden. Soft fine coleur. 

O.A Tombocor, prograft, flixonase, Creo Forte, Metoprolosucciaat, Ameprazd, Novofine, 

Movicolon, Natriumchloride, Prednisolon, Flixanase, Prograft, Alendroninezuur etc.  

We misten nog het een en ander aan informatie over de sponsorkinderen. We misten nog 8 

foto’s het is lastig om ze alle 52 op dit moment tegelijk thuis te hebben. De meiden druk 

met de kinderjuf om de missende gegevens te geven. 

Er wordt al druk aan de lunch gewerkt die zou om 14:00 zijn, helaas kunnen we niet 

blijven lunchen omdat Justice naar zijn werk moet. We kunnen gauw nog even een glim 

mee pakken voor dat we gaan. 

 

 



Fatou roept me nog even bij haar, om over Isatou Tambedou te praten 10 jaar. 

 
Isatou Tambedou 10 jaar Kunkujang The Gambia 01-01-2019  
Woont in het Sheik Tihami Nyass Clinic by Fatou Gaye en andere sponsordochters.  
We hebben haar ontmoet tijden onze opnames voor VZW IHG uit België.  
Helaas ging het helemaal niet goed met Isatou en is 01-01-2019 met spoed naar het 
ziekenhuis gebracht.  
 
Medische Rapport van 01-01-2019 vertaald dan origineel is in Engels  
Ze is tegenwoordig met af en toe verlies van bewustzijn sinds de geboorte, vooral tijdens 
de borstvoeding. Dit was tonisch van aard en duurde ongeveer 5 minuten, gevolgd door 
postiche slaap, het werd niet geassocieerd met koorts en er is verlies van blaas of 
darmcontrole. Van geboorte tot nu toe bleef deze plotselinge intermitterende 
ineenstorting voortduren, maar nu wordt eraan vooraf gegaan met gemakkelijke 
vermoeidheid. ze heeft ook koude en blauwachtige verkleuring van de ledematen.  
 
Bij onderzoek  
Ze is asthenisch, anictisch, acyanose, niet bleek, geen perifere adenopathie en geen 
pedaaloedeem. PR: 96b / min 1 e en 2 e hartgeluid werd met een deining gehoord.  
buik zacht, heeft milde hepatomegalie die ongeveer 2 cm onder de mi-claviculaire lijn van 
de ribbenmarge ligt. Darmgeluid was te horen. Heeft pectus carinatum, met verschillende 
ademgeluiden. Ze is volledig bewust, alert en georiënteerd.  
Echocardiogram openbaarde inter-atriaal septumdefect  
 
Voorlopige diagnose:  
congenitale hartziekte (atriaal septumdefect)  
 
Aanbeveling:  
ze heeft een buitenlandse behandeling nodig met een goede beoordeling door een 
pediatrische cardioloog en caridac thoracale chirurg.  
DR K Jagne 

 

 

We zijn nu diverse instanties aan het benaderen betreft Isatou. Ze kan niet in Gambia 
geholpen worden. Of naar Ghana of naar Senegal gebracht worden. Dit is nog even 
afwachten. We zijn in onderhandeling. Nu het probleem geld ook omdat er veel reiskosten 
bij zullen komen. We hebben nog geen idee van de hoogte van de kosten maar 1 ding is 
zeker. Isatou heeft een operatie nodig.  
 

Ik heb direct contact gezocht met Consultonline & Israel Today & Save a child heart 
het enige wat we weten dat ze niet in Gambia behandeld kan worden. Of in 
Senegal of in Ghana of Israel en daar is geld voor nodig. Be14 850827088783 Tnv a 
van der Burch o.v.v. International helps Gambia "GIFT".  
Isatou Tambedou Hart Operatie  
 



 

 

Dear Annabella: 

Thank you for your mail.  In order to consider your request for help, we will need you to please 

complete the attached application form and return it together with the medical documentation 

listed on age two of the form. Sincerely yours, 

 

 

 

Dawn Mizrahi  |  Medical Secretary 

16 Haviva Reik Street, Holon 5849538, Israel 

Tel: +972 (0)3 5028135 Fax: +972 (0)3 

6519918 

children@saveachildsheart.org 

www.saveachildsheart.org 

 

  
Online Consult 
 

vr 18 jan. 00:57 (4 
dagen geleden) 

 
 
 

 
 

Beste Annabella,  
Hieronder de reactie van een cardioloog doorgestuurd.  
Mvg, Carlie Timmers  
 
Onderwerp: Re: Hart probleem meisje 10 jaar in Gambia 
Aan: Online Consult <onlineconsulttropen@gmail.com> 
 

Beste Carlie & Annabella, 
 
Ik heb het korte briefje en de echo plaatjes bekeken. 
Ik kan op deze beelden niet zien wat verklarend zou kunnen zijn voor een slechte 
toestand van patiënte, er is geen cyanose, de bloeddruk is goed, er zijn geen 
souffles de dokter die de brief schreef suggereert dat er een ASD te zien zou zijn, 
maar de structuur die ik zie  lijkt restrictief, hoge flow, past niet bij een ASD.  En ik 
kan niet zien welke kant de flow gaat, dus een PS zou ook kunnen. Dan zou het een 
TOF kunnen zijn de AV kleppen lijken echter op gelijk niveau aan te hechten. 
Eerst zou er dus goede diagnostiek moeten plaatsvinden, als er verdenking is op een 
hartafwijking. Misschien kan dat wel in Gambia? Groet Kathinka 
 

 

https://maps.google.com/?q=16+Haviva+Reik+Street,%C2%A0+Holon&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=16+Haviva+Reik+Street,%C2%A0+Holon&entry=gmail&source=g
mailto:dawn@saveachildsheart.org
http://www.saveachildsheart.org/
mailto:onlineconsulttropen@gmail.com


Awa Tambedou 13 jaar 

We hebben geprobeerd om achter haar papieren te komen van haar vorige hulp 

organisatie, maar die hebben alles bij zich gehouden. Dus alles moet weer opnieuw 

gestart worden. We gaan hier zeker nog naar kijken maar Isatou is dringender, we 

kunnen helaas niet alle tegelijk daar is onze VZW nog te pril voor. 

Awa heeft door een auto ongeluk een gebroken heupwaar niets mee gedaan is 

omdat er geen geld was. En heeft een soort van dwarslaesie gehad. Ze is vorige 

jaar door een kinderhulp organisatie geopereerd maar er is iets verbetering 

gekomen (ze kon helemaal niet lopen) nu heeft ze heel erg veel moeite om te 

staan en te lopen. Ze klaagt over pijn in haar boven been en kan er ook niet op 

steunen.  Maar zoals ik al zei er is dringend geld nodig …. Ergotherapie. 

Oude Diagnose 07-04-2018 
Machteld de dokter was duidelijk toen ze Awa onderzocht en testen deed (reflexen 
te hoog) ook heeft ze de MRI en x-rays bekeken. Dit kind zal nooit meer kunnen 
lopen zelfstandig is haar conclusie Bam! Wouw dat kwam binnen, ze ziet op de 
röntgen foto's een fractuur bij het ruggenmerg hierdoor beschadiging met als 
gevolg spastische verlamming. Daarnaast heup mogelijk uit kom en de bekken zijn 
duidelijk zichtbaar op de foto kapot. Opereren heeft dus geen zin i.v.m. die 
spastische verlamming.  

 Lamin Health Center                                                                                                                                 +220 200 2889 

 

 

 

Advies is ergotherapie boven benen sterk maken, mogelijk een steun prothese 
zodat ze wel rechtop kan staan.  

Nu staat alles stil, we gaan ons hierover buigen en kijken wat we kunnen doen. 

 
Be14 850827088783 Tnv a van der Burch o.v.v. International helps Gambia "GIFT". 
Steun Prothese Awa Tambedou  
 
 


