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2014 werd een stormachtig jaar, ook financieel. Nadat een aantal fondsen ons grote en
kleinere bedragen hadden toevertrouwd en Wilde Ganzen hun toegezegde som hadden
toegevoegd werd er meteen flink aangepakt en begonnen we dit jaar met flinke bedragen uit
te geven aan materialen en gereedschap.
Al snel bleek dat Gambiaans bouwen iets anders was dan Nederlands en zagen we dat in de
loop van het jaar een aantal controlereizen nodig zouden zijn. Dat leek een probleem want
reizen betalen we uit eigen zak. Maar in januari ontmoetten we onze sponsor die via Wilde
Ganzen de kraamkamers ondersteunde. Hij maakte een groot bedrag over waardoor het
reizen mogelijk zou zijn. Zijn organisatie besloot in die dagen een nieuwe school te bouwen
in Sifoe. We konden dan ook het werk aan de school in de gaten houden en de geldstroom
daarvoor kunnen begeleiden We openden daarvoor een rekening bij de Regiobank, om
vermenging van belangen te voorkomen.
De Gambianen bouwden er lustig op los, op hun eigen manier wat soms niet strookte met de
Europese plannen (overigens van een Gambiaanse architect) Stof tot overleg, verbeteren en
nu en dan uitbreiding. Als dat niet kon uit het budget dat Wilde Ganzen had gestort, sprong
die ene sponsor bij.
De wisselende koers van de dalasi, zorgde nu en dan voor verrassingen maar meestal
konden we die opvangen.
Iemand uit eigen gelederen schonk een groot bedrag om 5 jaar een nurse in dienst te
kunnen hebben. En de goede gaven bleven komen, voor de inrichting van een laboratorium,
voor medicijnen, veel goederen in natura die in een container verstuurd zouden worden.
Geld voor het verzenden van een container werd in België bij elkaar gebracht.

Naast het bouwen vroegen ook de gewone projecten om aandacht en geld. Voor schoolgeld
vielen enkele sponsors weg, aan organisatie liepen de telefoonkosten enorm op en de
ambulance leverde minder inkomsten, waardoor er meer bijbetaald moest worden uit de kas.
Nu de roes van bouwen voorbij is, zullen we ons weer op andere zaken richten.
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