Op 20 Maart a.s. bestaat Stichting Karamba alweer 3 jaar! In 2015 opgericht om mensen in Gambia
te helpen aan betere leefomstandigheden en meer toekomstperspectief. Er is in de afgelopen 3 jaar
al veel gerealiseerd en er zijn nog veel mooie nieuwe plannen die uitgevoerd kunnen worden.
Ook in het afgelopen jaar zijn onze bestuursleden weer meerdere malen naar Gambia geweest om
de winkel in Soma en de verschillende lopende projecten te bezoeken. Er zijn een aantal gesprekken
geweest met Arthur Aalst die al jaren in Gambia actief is met het installeren en onderhoud van
zonnepanelen. Momenteel gaat een medewerker op kosten van de stichting naar school om
opgeleid te worden als installateur van zonnepanelen. De school en de medische kliniek zouden dan
als eerste zonnepanelen kunnen installeren, met uitbreiding van dit project naar de rest van het
dorp en andere locaties.

In 2017 zijn er weer veel hulp goederen naar het ziekenhuis in Soma en de medische kliniek in
ToniaTaba gestuurd, ziekenhuis bedden, rollators, rolstoelen, krukken, verbandmiddelen,
koelkasten, bureaustoelen, behandeltafels, medicijnen, brillen (en knuffels voor de kinderen die daar
behandeld worden). Ze zijn er enorm blij mee, maar er is ook nog zoveel meer nodig.

De school in ToniaTaba heeft veel plezier van de muur rondom de groentetuin en de kinderen
krijgen regelmatig groente uit eigen tuin voor hun lunch. Dit jaar stond op het verlanglijstje van de
school een eigen woning voor de leraren. De leraren komen van ver en verblijven dan tijdens het
schooljaar bij de lokale bevolking in huis. Als er een eigen woonruimte aangeboden kan worden gaat
de kwaliteit van de leerkrachten omhoog. Het huis voor de leraren is dus een nieuw project van de
Stichting geworden en is nu bijna klaar. Het huis is gebouwd voor 8 leraren en er komen zelfs
zonnepanelen op het dak.

In 2017 zijn er weer 5 containers naar Gambia verstuurd, de producten worden nog steeds verkocht
in de winkel van de Stichting in Soma. De verkoop is zo goed dat na aftrek van kosten er nog genoeg
geld over blijft voor de financiering van meerdere projecten in en om Soma. Ook in de winkel zelf
hebben ze een aantal verbeteringen kunnen maken, meer verlichting, ventilatoren aan het plafond,
meer rekken om de verkoop te verbeteren etc. De vrouw van Karamba ("mama") werkt nu ook
permanent in de winkel.

In Nederland is de Stichting in Mei 2017 gestart met het produceren van tassen die gemaakt worden
van gedoneerde vilten en jute tassen, de tassen worden dan door vrijwilligers van de winkel in
Ermelo bekleed worden met allerlei stoffen die uit Gambia komen, of die op andere manieren
gedoneerd werden voor dit project. Er zijn inmiddels 500 tassen gemaakt die via de Zaak van Ermelo
zijn/worden verkocht. De opbrengst gaat voor 100% naar uniformen voor de kinderen op de school
in ToniaTaba. Er zijn nu vilten tassen naar Gambia gestuurd en gaan ze ook in Gambia met de
productie van deze tassen.

Ook in 2017 zijn er weer prachtige donaties gemaakt voor de stichting, niet in het minst € 1000,00
van RBI en nog veel meer mooie bedragen van mensen die de Stichting een warm hart toedragen,
allen heel hartelijk dank.

