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Dag iedereen die het werk van Gambia Child volgt en misschien zelfs steunt. We hebben weer nieuws
voor u!

Corona treft Gambia hard.
De ziekenhuizen liggen vol. Daarom worden veel mensen die besmet zijn in een hotelkamer gestopt
en moeten daar 2 weken in quarantaine blijven, hopend op een goede afloop.
Francien en Gerda , beide bestuursleden, zouden eigenlijk eind augustus naar Gambia gegaan zijn. U
snapt dat dit nu niet mogelijk is. Wat hadden we graag al onze kinderen willen bezoeken! Sommige
behandelcentra moesten sluiten omdat er te weinig beschermingsmateriaal aanwezig is. Daarom
heeft onze Stichting € 60,- gedoneerd om beschermingsmateriaal te laten versturen.
In verband met de lock down konden we de daycare (dagopvang voor meervoudig gehandicapte
kinderen) niet opstarten. Ook de sponsorkinderen mogen thuis niet bezocht worden.
Gelukkig hebben we wekelijks contact met Esther/ Jan in Gambia, zij houden ons goed op de hoogte.
Zij proberen te bellen naar de verzorgers van de kinderen om te vragen hoe het met ze gaat.
We hebben ook moeten besluiten dat het operatieprojekt van november 2020 niet door kan gaan.
Hopelijk wel in maart 2021.
Doordat er geen toeristen meer komen is de armoede flink toegenomen. Een gevolg is dat de
criminaliteit flink is gestegen. In het restaurant en slaapkamer van Esther en Jan is er s’nachts
ingebroken ; geld , mobieltjes en laptops zijn weggehaald terwijl Esther/ Jan daar lagen te slapen. Ze
houden de moed er gelukkig in, wat ook voor de stichting goud waard is. Intussen hebben ze een
paar waakhonden aangeschaft wat dus echt nodig is.
Wat nog wel loopt is het winkeltjemet tweede hands spullen uit Nederland, het wordt door Sidiki
draaiende gehouden. Sidiki is een jongen met een handicap. Hij mist een half been en loopt met een
houten kruk. Hij werkt hard en probeert veel spullen te verkopen. Hij krijgt 10% van de omzet en de
rest is voor de stichting. Vorige maand had Sidiki € 15,- verdient.

Sidiki in het winkeltje

Jan en Esther bij de vlag van Gambia Child

We hopen de volgende keer op beter nieuws vanuit Gambia en natuurlijk uit vele andere landen.
Steeds meer is ons besef dat we in Nederland toch wel in een zeer welvarend land leven, de
verschillen zijn heel groot.
Hartelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Gambia Child:
Wim, Gerda, Lia, Mary en Francien

