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Woord van voorzitter  
 
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van 2021. Wat vliegt de tijd en wat 
hebben we, ondanks alle corona-perikelen, toch weer veel werk kunnen 
verzetten samen!  Wij gaan de donkere dagen voor kerst in. In Gambia zal het 
regenseizoen gelukkig spoedig eindigen. Sifoe en omgeving kregen het dit jaar 
zwaar te verduren. Bomen werden omvergeblazen, huizen en muren stortten 
in en de oogst is volkomen onbruikbaar.  Veel gezinnen lijden aan 
hongersnood. Anders dan hier, kunnen de Gambianen niet rekenen op hun 
verzekering of overheidssteun.  Ze moeten het hebben van elkaar en van 
externe steun. “Noaberplicht” echter, dat bij ons verloren lijkt te gaan, 
bestaat daar gelukkig nog, zelfs al is er nauwelijks iets om te delen.  
 
Ik kijk daar met bewondering naar, en ben supertrots dat we ook hier met zijn 
allen de schouders eronder hebben weten te houden. En ik weet ook: het jaar 
is nog lang niet om en er is nog veel werk te verzetten.  In deze gevulde 
nieuwsbrief ziet u waar we mee bezig zijn. En mocht u tijd en zin hebben om 
ons te helpen? Vele handen maken licht werk, en alle handen zijn welkom!  
 
P.S 
Op de valreep vers van de pers… Ik hoor juist dat de container is aangekomen! 
Updates op sociale media!  
 
Groet, Ellen Meulenveld 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Covid-19 
door de ogen van een Gambiaanse student voorlichting en gezondheid 

“Nadat ik drie jaar lang op school theoretische kennis had opgedaan, kreeg ik de afgelopen maanden 
eindelijk de kans om deze om te zetten in praktijk, vertelt Muhammed.  Ik mocht mijn stage doen in 
het regionaal ziekenhuis in Bureng, een middelgroot ziekenhuis op het platteland van Gambia.  

Daar gaf ik o.a. voorlichting aan groepen vrouwen.  Over preventie van ziekten, hygiëne (bv op 
markten) en gezondheid (moeder-kindzorg) en over het belang van vaccinaties. Ook leerde ik zelf 
vaccineren. Door de komst van de Covid-19 vaccins, werd dit een belangrijk onderdeel van mijn 
praktijkervaring. 

De pandemie in Gambia is het meest voelbaar in economisch, dagelijks leven, zo legt hij uit. Dit komt 
omdat alle (voedsel-)prijzen enorm zijn gestegen. In het straatbeeld zien we verder dat mensen 
mondkapjes dragen, vooral in de publieke ruimte, of wanneer er veel mensen bij elkaar zijn.  Afstand 
houden is moeilijk in onze samenleving. Het aantal mensen dat ziek wordt aan Corona lijkt niet hoog 
en het sterftecijfer is relatief veel lager dan bij jullie. Echter, we testen hier niet zoveel. Het zou een 
ramp zijn indien er een grote golf aan zieken kwam, want we hebben hier niet de middelen om 
mensen te behandelen.  Het is dus juist daarom zo belangrijk om de bevolking goed te blijven 
voorlichten zodat men zich laat inenten. We waren blij toen rond juni ook in Gambia vaccins 
beschikbaar kwamen. Men kan zich hier gratis laten vaccineren, zo lang de voorraad strekt.  Een 
kleine groep mensen heeft dat inmiddels gedaan. En ook in Gambia is discussie of mensen 
(leerkrachten bv) verplicht mogen worden om zich te laten inenten.  Inmiddels is zo’n tien procent 
van de bevolking is gevaccineerd.  

Het grootste deel van Gambiaanse bevolking is echter moeilijk bereikbaar, legt Muhammed uit. “Veel 
mensen zijn bang om zich te laten enten. Ook liepen we tegen facilitaire problemen aan. Er is 
regelmatig een gebrek aan desinfectiemiddelen, beschermingshandschoenen, of er is geen benzine 
om naar de dorpen toe te gaan. Outreachend werken is hier heel belangrijk, omdat de meeste 
mensen niet in staat zijn om naar het ziekenhuis te komen”.   

Ondanks deze moeilijkheden, kijkt Muhammed terug op een heel geslaagde en vooral leerzame 
stageperiode. “Ik zie dat er een kloof is tussen theorie en praktijk en denk dat de opleiding hierin een 
verbeterslag kan maken. Persoonlijk heb ik niet alleen mijn praktische vaardigheden vergroot, maar 
ook geleerd om te spreken in het openbaar. Deze ervaringen zullen bijdragen aan het vergroten van 
mijn kansen op de arbeidsmarkt straks”.  

Wist u bijvoorbeeld dat in Nederland en België… 

- Dat Stichting Gamrupa al sinds 2002 werkzaam is in Gambia?
- Dat Vzw Gamrupa al sinds 2012 werkzaam is?
- Dat de Belgische gemeente Kampenhout ons opnieuw een bedrag heeft geschonken.

Dit jaar ten behoeve van het plastic recycling project?
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- De Belgische studenten via Humasol na hun verlof alweer volop verder werken aan dit
project?

- We supertrots en blij zijn dat we door de Erasmus universiteit in Rotterdam zijn uitverkozen
tot deelname aan het I-do project. Dit is een samenwerkingsproject waarbij internationale
studenten samen met ons de impact van onze werkzaamheden onderzoeken en kijken naar
tips en tops voor de toekomst. In de loop van het komend studiejaar zullen wij hier zeker
meer over melden.

- We nog dit jaar samen met de kinderen van de Prins Willem Alexanderschool een plastic
project zullen gaan draaien?

- Er door een aantal van onze vrijwilligers achter de schermen gewerkt wordt aan
fondsenwerving, vernieuwing van onze website?

- We op zoek zijn naar extra opslagruimte om verzamelde goederen in te slaan? En dat we
natuurlijk nog steeds altijd op zoek blijven naar extra goederen die we hier overbodig vinden,
maar in Gambia broodnodig zijn (medisch materiaal, schoolmateriaal, elektronica, kleding
etc.). Maar wist je ook: dat het opslaan en verzenden van deze goederen veel kost en we op
zoek zijn naar sponsoren hiervoor.

- En dat er nog veel meer gebeurt achter de schermen?
- En vooral dat wij onze privé sponsoren hartelijk danken voor hun milde giften en hun

vertrouwen in onze werking.

En dat ondertussen in Gambia… 

- De scholen weer zijn begonnen op 20 september, en dat we dankzij jullie ondersteuning ook dit
jaar meer kinderen naar school kunnen ondanks dat hun ouders geen zorg kunnen dragen voor
de financiële kosten voor uniform, schoenen en rugzak?

- Dat we heel blij zijn dat ook het educatiecentrum weer open is, waardoor we in samenwerking
met het naaiatelier concrete stappen kunnen zetten in het uniformen project. In één van de
volgende nieuwsbrieven leest u hierover zeker meer!

- Het belang van milieu daar hoog op de agenda staat. Ook de afgelopen weken zijn er diverse
bomen geplant samen met de samenwerkingspartner in Senegal.

- Dat, nu de container is aangekomen.  Er voor onze vrijwilligers daar nog heel veel werk verzet
zal moeten worden? (Denk aan het opnieuw in elkaar zetten van schoolbanken, kasten,
coördinatie en distributie van de spullen.

- We de voortgang hiervan zullen delen op onze Facebookpagina en dat er nog veel meer
gebeurt, wat maakt dat we gemotiveerd blijven om ons voor de Gambiaanse gemeenschap
blijvend in te zetten!

Colofon 

Stichting Gamrupa 
Stroetweverweg 1  www.gamrupa.org NL27 RBRB 0898 2309 93 
7261LK Ruurlo   info@gamrupa.org t.n.v. Stichting Gamrupa

Vzw Gamrupa  
Loverdal 28          www.gamrupa.org BE59 9730 3248 4526 
1910 Kampenhout info@gamrupa.org t.n.v. Vzw Gamrupa

Stichting Gamrupa Europe staat ingeschreven bij de KvK (nr. 09187319) en is door de Belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie kan daardoor opgevoerd worden als aftrekpost voor de 
Inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over doneren op de website van de Belastingdienst. 

http://gamrupa.org/wp/2021/01/16/opgelet-nieuw-rekeningnummer-voor-nederland-nl27-rbrb-0898-2309-93/
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