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Jaarverslag 2012. In 2012 bestond het bestuur uit Ellen Meulenveld voorzitter, Hinke de Klerck secretaris/penningmeester, Marcel Simons website beheerder. Per  15 november werd het 
bestuur uitgebreid met Matty Zwart lid en Henny Sueters 2e penningmeester.  Marcel richtte een feitelijke vereniging op in België met de naam Gamrupa Europe Belgium. 
In het bestuur zaten Marcel Simons voorzitter, Paula Simons secretaris en Heidi Dills. In Gambia functioneert Gamrupa the Gambia met in het bestuur: Lamin Camara (LC) voorzitter,  
Lamin Badjie (LB) secretaris, Kalifa Kanteh penningmeester, Fatou Sambo lid en Ellen Meulenveld lid.  
Bestuur en team Het bestuur kwam 2x bijeen in België en 1x in Nederland. Ellen en Hinke hadden vrijwel 
wekelijks overleg over lopende zaken. De leden van het team werden in wisselende samenstelling maandelijks op de hoogte gehouden. Zij deden voorkomende werkzaamheden, zoals het benaderen van loodgieters, 
computerwerk, meewerken in de kraam, notuleren van teamvergaderingen. Nu en dan meldde zich een vrijwilliger, doorgaans mensen zonder baan, die meestal weer 
vertrokken als ze werk vonden.   Financiën 
Een voortdurende zorg zijn de financiën. Afgesproken bijdragen in Gambia (schoolgeld, watervoorziening, ondersteuning werkers aan registratie en opzet van het ziekenfonds) duurden 
veel langer dan voorzien. Mede door de wereldrecessie kwamen subsidies niet snel van de grond.  Grote steun kregen we van Plus Kogelman in Ruurlo, waar klanten hun statiegeldbonnen doneerden en Thom  Kogelman 10% toevoegde. 
Een vaste bijdrage krijgen we elke week van een mevrouw die € 6 van haar loon afstaat voor schoolgeld. Zo brengt zij per jaar meer dan 2 kinderen naar school. 
Enkele toegewijden stortten bij bijzondere gelegenheden een gift of leverden een maandelijkse bijdrage. Voor aanleg van een stuk waterleiding bij de schooltuin in Tanji, benaderden we de loodgieters 
in de regio Vorden. Samen met enkele andere donaties kregen we zo € 600 bij elkaar. Op sommige punten staan spaarkubusjes voor 1 en 2 centen. De kunst blijft om die vol terug te 
krijgen. Een mooie samenwerking  ontstond met Welkoop Hengelo G. waar een kubus op de toonbank staat.  
 Publiciteit Door tijdsgebrek is publiciteit een beetje een stiefkind. Soms een artikel in de krant, een paar 
maal per jaar een uur op een regionale radiozender. Er zijn genoeg ideeën om dit te verbeteren, maar de uitvoering laat op zich wachten. 
 Werkzaamheden. Het eerste deel van 2012 stond in het teken van de ambulance en een bezoek aan Gambia. 
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Sponsoring, versterken van het netwerk en kennisvergaring waren tijd- en energie rovende onderwerpen. 
Via vrijwilligerssteunpunten, opvang van maatschappelijke stagaires, beursvloer e.d. bezochten we vele bijeenkomsten. Voorlichting door Partin, Wilde Ganzen en anderen verbeterde ons 
inzicht in de duistere kluwens van ontwikkelingssamenwerking en fondsenwerving. Soms ontmoet je daar waardevolle nieuwe mensen, zoals Paul Akkerman die in Guinee Bissau drinkwatertanks ontwikkelt, of een ex-aannemer die mee wil kijken naar tekeningen. Ook 
contacten met andere ngo’s leverden nieuwe inzichten op.  
Projecten. Bestaande projecten werden voortgezet. Schooltuinen kregen zaden en emmers. Kweken van bomen in plastic flessen en hangende tuintjes in plastic tasjes werden gepropageerd. Liesbeth 
Ormel tekende daarvoor instructieve plaatjes. Watervoorziening en voorkoming van verspilling heeft de volle aandacht. Ook in vrouwentuinen en bij privé personen lieten we zaden van prof. 
Willem van Cotthem uit België achter.  Van het Vlaamse Kruis in Sint Niklaas kreeg Europe een afgeschreven ambulance. Ellen, onze 
voorzitter reed die, in een convooi van Go for  Africa, naar Gambia. Een enerverende tocht. Eenmaal gearriveerd volgde nog een dagenlange afwerking en de overdracht aan Gamrupa the 
Gambia. Bovendien stonden de normale zaken van een jaarlijks bezoek al op de rol. Veel overleg, praten, proberen achter de struikelblokken te komen.  
Het onderlinge ziekenfonds, dat voor ons het hoofddoel is, was wel gevorderd maar nog lang niet operationeel. Het Gambiaanse bestuur had met enkele social workers de hele bevolking 
van Sifoe bezocht en geregistreerd. Velen wilden meedoen, maar betaald werd er nog niet. Slechts enkelen gaven een vrijwillige bijdrage. Aan één kant was de ambulance een zegen. Er is grote behoefte aan vertrouwd vervoer van 
zieken en kraamvrouwen. Bovendien is hij zichtbaar en als je lid bent mag je gratis mee  Wie geen lid is betaalt de volle ritprijs. Aan de andere kant wordt het ziekenfonds nu versmald 
tot ambulance service. Er moet dus nog hard gewerkt worden aan het aantal betalende leden, ook als ze nu geen ambulance nodig hebben, en uitbreiding van het aantal dorpen. Daar vindt 
men het een geweldig idee, maar aansluiten ho maar. Ze wachten tot ook daar een ambulance zal komen, denken wij.  
Er gaan 15 kinderen naar school. Tijdens ons verblijf in februari namen we er 2 extra aan. Zij zijn al verder in hun studie, maar moeten van school doordat hun vaders, beiden 
puttenbouwers, ontslagen zijn. Ze doen het goed op school, de jongen is doofstom en op een speciale school. Noodgevallen, waarvoor we puur het schoolgeld betalen. Uniformen enz. hebben ze al. We willen het basis aantal op 15 houden en berekenen een gemiddelde van € 
120 per jaar. In lagere klassen kost het minder in hogere meer. Als kinderen goed kunnen leren begeleidt Gamrupa ze t/m grade 12, dus 12 jaren. Ze zijn dan ongeveer 18 jaar. We nemen 
alleen nieuwe leerlingen aan als we zeker weten dat we ze inderdaad zo lang kunnen helpen. Dat vergt dus een flinke buffer.  
De medische post in Sifoe werd o.l.v. Gamrupa the Gambia opgeknapt. Verschillende organisaties maken er, los van elkaar, gebruik van. Consultatiebureau, een verpleger, 
onderzoek op hepatitis. Gamrupa heeft een sluimerend plan voor een of twee verloskamers, geld is de flessenhals. In een gesprek met de directie van de regionale gezondheidsdienst over het ziekenfonds, werd 
ons gevraagd om mee te helpen een enorm probleem op te lossen. In het kader van de millenniumdoelen, o.a. veilig bevallen en beteugeling van moeder- en kindsterfte, mogen geen  
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thuisbevallingen meer plaatsvinden en moet dus elke kraamvrouw naar het ziekenhuis. Dat brengt geweldige knelpunten met zich mee op het gebied van logistiek, hygiëne, ruimte, 
organisatie en personeel, alsook in de thuissituatie doordat de patiënt in het ziekenhuis door een familielid verzorgd wordt. Of wij alsjeblieft in Sifoe een paar kraamkamers willen bouwen. 
Door de staat worden in ijltempo vroedvrouwen opgeleid en plaatselijke geboortehelpsters zouden dan daar, onder supervisie, samen met stagiaires van de opleiding, bevallingen kunnen doen. 
Die vraag beheerst sindsdien 2012. De lopende projecten schreeuwen om voortgang. Aangezien de stichting geen eigen geld heeft, moeten we geldstromen op gang brengen. 
Daarmee hebben we geen ervaring. Er moeten plannen gemaakt worden. We kennen de regels en de materialen onvoldoende. Bouwen in Gambia is iets heel anders dan in Nederland en we willen dan wel iets degelijks, zo mogelijk multifunctioneel als het tij keert. Duurzaam is ook daar 
een veel gehoorde kreet. Er is geen elektrisch, beperkt schoon water en de inrichting ziet er ook anders uit. We hebben weliswaar een kleine voorraad, maar wie levert bruikbare bedden, 
stapels lakens, handdoeken, verband, medisch gereedschap, sterilisator maar niet elektrisch, kruiken, (steriele) handschoenen, schoonmaakmateriaal. De lijst is eindeloos. Wie kunnen we benaderen om mee te helpen? We kennen Medic, die ons eerder al voorzag 
van allerlei medische materialen.  
En toch komt er uit Gambia een plan voor een kraamkliniekje  met meerdere kraamkamers, een materialenlijst en een begroting. Het behoeft in onze ogen wat aanpassing, om de beschikbare ruimte zo economisch mogelijk te benutten. Zij overleggen met allerlei mensen, gezagsdragers, 
wij gaan op zoek naar geld. Daar zit heel wat aan vast, vooral in deze roerige tijden van bezuinigen en schrappen.  
Belgium, nog jong in deze materie verricht prima lobbywerk en met resultaat !!. Sommige zaken zijn daar totaal anders geregeld dan in Nederland.  
We blijven terughoudend, maar blijven zoeken en formulieren invullen. Wij vinden 600 bevallingen in een maand in plaats van de gebruikelijke 200 in 1 ziekenhuis ongehoord.  

2 KRAAMVROUWEN IN 1 BED, DAT IS TE GEK VOOR WOORDEN.   


