Na een stilte van zes weken, kan ik goed nieuws melden! Om
eerst te beginnen met de ontwikkelingen in Tanjeh. Met
jouw donatie is er stromend water gerealiseerd in Tanjeh
Health Centre. Een ongelofelijk belangrijke stap. Natuurlijk
vanuit het oogpunt van hygiëne om verspreiding van
ziektekiemen in te dammen. Daarnaast kunnen ook de
waterfaciliteiten door de dorpsbewoners worden gebruikt.
Verder is er 24 uur per dag stroom in Tanjeh Health Centre
gerealiseerd. Geen overbodige luxe. Zo kan een kind met
grote ademnood, die van de zuurstofconcentrator
afhankelijk is, nu 24 uur per dag aangekoppeld blijven. In

aftrekbaar zijn van de belasting.

Gambia is de stroomvoorziening zeer slecht, grote delen
van de dag is er geen elektriciteit. Met de investeringen zijn

Concreet onderscheiden we twee stromen in de stichting:

solarlampen gekocht, die worden voorzien van energie door

we ondersteunen de gezondheidszorg door zowel in

de eeuwig schijnende zon. Daarnaast werd een enorme

financiën als in kennis te ondersteunen in de bestrijding

batterij aangeschaft waardoor onder andere het lab, het

van de meest dodelijke, maar relatief makkelijk te

zuurstofapparaat en de ventilatoren kunnen blijven draaien

behandelen ziekten. Die zorg moet juist ook toegankelijk

bij stroomuitval. De methoden zijn zo gekozen dat ze ook

zijn voor de allerarmsten. Voor de inkoop van medicijnen

goed kunnen worden onderhouden in Gambia.

en materialen zijn we op zoek naar donateurs die

Opnieuw is de afgelopen weken voorzien in

maandelijks een bijdrage willen leveren. Daarnaast

levensreddende medicatie en labmaterialen. Te denken
valt aan:

antimalaria-medicijnen, antibiotica, medicijnen

werken we met projecten. Deze hebben over het
algemeen een preventief karakter. Te denken valt aan:

ter voorkoming van uitdroging bij diarree en middelen

een waterput, inkoop van een apparaat zoals een

rondom een veilige bevalling.

zuurstofmachine of doppler, maar ook projecten om
dorpsbewoners zelfredzaam te maken.

Ook in Nederland zijn grote stappen gezet. We hebben een
officiële stichting opgezet, met een driekoppig bestuur:
Jeanine Ijtsma-Bottenbley, Rosita Varkevisser en ikzelf.
Beide dames zijn ontzettend gemotiveerd, maar zijn
bovenal in staat hun talenten en netwerk in te zetten om nu
en in de toekomst te werken aan toegang tot

WEBSIT
MAIL: IN
REKENIN
(VERME
KVK NU
basale

gezondheidszorg voor de bewoners in Tanjeh en

preventie om ziekte en overlijden te reduceren. Dit alles met
als

uitgangspunt dat we voortbouwen op de kracht, kunde

en motivatie van de lokale gemeenschap. Zij zijn en blijven
verantwoordelijk voor en eigenaar van hun eigen
gezondheidscentrum en de ontwikkeling daarvan. Voor de
stichting ‘Community Health Support Gambia’ is de anbi
aanvraag in ontwikkeling, zodat de donaties

aftrekbaar zijn

klik op het plaatje om naar de site te gaan

Over twee weken lanceren we het project Klamboes voor

medicijnen voorzien en hen te laten ontwormen. De

Tanjeh’. Het afgelopen najaar hield de enorme stroom aan

voorbereidingen in Tanjeh zijn gestart. In juni reis ik

vaak jonge malariapatiënten maar niet op. In het begin

opnieuw af voor de coördinatie van de distributie

stond ik met lege handen. Te vaak gleden patiënten onder

van de klamboes. Eén klamboe kost 2,50 euro

m’n handen weg. Het is onbeschrijfelijk welke indruk dat

(inclusief verscheping vanuit Azië). Dit project levert

op me heeft achtergelaten. Met de donaties van het

naar schatting 3000 mensenlevens op in zes tot zeven

afgelopen najaar konden we een vuist maken. Maar zou

jaar gebruik van de klamboes. In totaal hebben we

het niet beter zijn om in aanvulling daarop, malaria te

37.000 euro nodig. We zullen over twee weken via

voorkomen in plaats van te genezen? Het afgelopen

meerdere platforms, proberen om een soort olievlek te

regenseizoen overleden naar schatting 540 mensen onder

creëren om zo die 12.500 klamboes binnen te halen.

de 35 jaar in Tanjeh en omliggende dorpen. Een

De tijd dringt, want het malariaseizoen start in juli. De

malariaseizoen zoals afgelopen jaar willen we nooit meer

bestelling moet eind april de deur uit. Mogen we je

meemaken. Doel van het project: alle 35.000 bewoners

vragen om straks deze actie onder de aandacht te

van Gambia onder de klamboe (12.500 klamboes), de

brengen van geïnteresseerden in jouw

jongste kinderen van preventieve

omgeving? Elke extra klamboe levert mensenlevens op!
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ww.communityhealthsupport.nl
info@communityhealthsupportgambia.nl
NL92 BUNQ 2056 2796 81 tnv CHSG
KVK nummer: 81878842

klik erop als je wilt doneren

