Hierbij een samenvatting van 2019 en alvast een blik op 2020
Voor onze stichting was het weer een prachtig jaar. Wat is er allemaal gebeurd met alle
financiële en materiële donaties afgelopen jaar.
Te noemen de geweldige geldbedragen van o.a de oliebollenactie, diaconie en de
vastenactie. De aangeboden voetbalkleding, gebreide mutsjes en dekentjes, de t shirts
voor de vrouwen van Kafuta, gefinancierd doormiddel van lezingen, de donaties van de
club van 50, waardoor wij het gehele jaar de kleuters 3 keer per week een lunch aan
konden bieden. En alle lieve gasten die van een heerlijke Afrikaanse maaltijd kwamen
genieten en wij daardoor pannen en schalen hebben kunnen kopen voor het bereiden
van de lunch op de kleuterschool en cursussen voor de vrouwengroep in Kafuta
konden financieren.
Zelf ben ik afgelopen jaar twee maal naar Gambia gereisd
en heb ik de spullen zelf op plaats van bestemming mogen brengen en
de dankbaarheid van de lokale bevolking in ontvangst genomen. Samen met ons
Gambiaans bestuur hebben wij overleg gehad met de onderministers van
gezondheidszorg en onderwijs in desbetreffende regio’s. De bouw van een basisschool
laat nog even op zich wachten, er is heel veel geld en een goed plan nodig om dat te
kunnen realiseren. Maar deze zal er zeker komen.
In Yundum is de afdeling van wondverzorging in gebruik genomen.
en zijn wij in juni gestart met de bouw van de kraamkliniek. Samen met de
bestuursleden van de comunitie heb ik een steen mogen leggen symbool voor onze
samenwerking in deze. Door veel vrijwilligerswerk van de gehele gemeenschap en een
financiële bijdrage van onze stichting zijn er stenen gemaakt en is er begonnen met
bouwen.
Inmiddels hebben wij goed contact met Wilde Ganzen die ons financieel willen
ondersteunen, maar er is nog heel veel geld nodig om de gehele kliniek te kunnen
financieren

Begin juni kregen de vrouwen van Kafuta een opfris cursus over geboorte beperking en
afschaffing van meisjes besnijdenis. Zeer indrukwekkend hoe de vrouwen hierover in
gesprek gingen met z'n allen. Ook gaf Jerreh een voorlichting over migratie. Hopend dat
de jongeren die Gambia willen verlaten goed nadenken wat voor gevolgen dit kan
hebben. Ga in ieder geval niet je leven wagen om in een boot Europa te bereiken was
Jerreh zijn boodschap.

Wisseling van bestuursleden;
Onze penningmeester Ytsje Smink heeft helaas vanwege privé omstandigheden
aangegeven te stoppen met haar functie binnen onze stichting. Voor de gebreide mutsjes
en dekentjes zal ze de contactpersoon blijven voor onze stichting.
Per januari 2020 zal Bauke Braaksma zitting nemen in ons bestuur als
penningmeester/secretaris, samen met Netty Bouma.

De afdeling voor het verzorgen van wonden is volop in gebruik

