JAARVERSLAG 2018

Op 20 maart a.s. bestaat Stichting Karamba alweer 4 jaar! In 2015 opgericht om mensen in Gambia te helpen
aan betere leefomstandigheden en meer toekomstperspectief. Er is in de afgelopen 4 jaar al veel gerealiseerd
en er zijn nog veel nieuwe plannen die uitgevoerd kunnen worden.

In het afgelopen jaar zijn onze bestuursleden meerdere malen in Gambia geweest om de lopende projecten en
de winkel in Soma te bezoeken. Ook al was het plan om in het vorige jaar al te beginnen met de aanleg van
zonnepanelen voor de school en kliniek, is door ziekte dit project een jaar later van start gegaan. Inmiddels is
dit project wel begonnen en zal in de komende maanden helemaal klaar zijn.

De school had nog een waterpomp die met de hand bediend moest worden en die zeer gammel was, er komt
nu een elektrische waterpomp die de school en de daarbij gelegen groentetuinen van water gaat voorzien.
Daarbij worden er 2 betonnen watertanks gebouwd voor opslag van water voor de tuinen. Momenteel worden
er zonnepanelen geïnstalleerd om dus niet alleen elektriciteit op te wekken voor de school, het lerarengebouw
en de kliniek, maar ook voor de elektrische waterpomp bij de school.

de oude waterpomp

onderstel watertanks
groentetuin

Als volgende project staat op het programma het bouwen van 2 nieuwe klaslokalen, een computerlokaal en
een bibliotheek, met daarbij een kantoor voor het hoofd van de school.
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Elke 3 maanden gaat er een container vanuit Nederland naar Gambia met
hulpgoederen en materialen voor de winkel in Soma, de lokale school en
het ziekenhuis. De verkoop in de winkel is na aftrek van kosten nog steeds
goed en met de opbrengsten kunnen wij weer nieuwe projecten
financieren.

Het lerarenhuis dat vorig jaar gebouwd werd is nu volop in gebruik en is
door de officiële school instanties met een grote ceremonie geopend. Er
wonen leraren en ook de lokale dokter heeft een kamer in dit huis.

Het afgelopen jaar is er een mooie wachtruimte bij het ziekenhuis
gebouwd, de vrouwen die met hun baby’s soms uren in de brandende zon
een container wordt uitgeladen
naar de kliniek lopen kunnen nu in een prachtige overdekte ruimte op hun
beurt wachten. Het gebouw dient ook als een bijeenkomst plaats voor de
lokale bevolking waar feesten, vergaderingen en andere activiteiten kunnen plaats vinden.

ceremonie opening school

de wachtruimte voor het ziekenhuis

Het project in Nederland van de jute en vilten tassen gaat nog steeds door en er zijn
inmiddels meer dan 1000 tassen gemaakt. Daarbij is het assortiment uitgebreid met
schorten in allerlei maten en soorten. De opbrengst van de verkoop van deze
producten gaat nog steeds naar de uniformen, schoenen en schooltassen voor de
kinderen op de school in Toniataba.

een voorbeeld van de schorten

kinderen in schooluniform
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De Beatrixschool uit Ermelo heeft gebruikte tafels en stoeltjes gedoneerd, het schooltje in Toniataba is er
enorm blij mee.

de gedoneerde schoolmeubels

Karamba is onze manager en contactpersoon voor al onze activiteiten in Soma en dit jaar heeft hij zijn 4 e kindje
mogen begroeten, het is een jongetje en heet Teun, vernoemd naar een van onze bestuursleden. 2 weken na
de geboorte is er een “naming ceremony”, en groot feest waar de naam bekend gemaakt wordt.

Baby Teun met bestuurslid Rita

Naamfeest voor baby Teun
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In vorige jaren hebben wij lokale mensen financieel geholpen met verschillende
medische behandelingen die anders niet mogelijk waren omdat ze het geld er
niet voor hebben, bijvoorbeeld staaroperaties etc. Dit jaar helpen wij een
meisje van 11 jaar dat door hersenschade lichamelijk gehandicapt is. Haar
moeder werkt op het strand bij de fruitstandjes en heeft de middelen niet om
haar dochter medisch te laten helpen. Wij betalen nu voor haar therapie en
daarbij zijn wij op zoek naar een rolstoel voor haar.

Elk jaar ontvangen wij weer veel mooie donaties, o.a. van Reed Publishing en De
Kringloop Ermelo.

het meisje in therapie
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