OVER STICHTING KARAMBA
Op 20 maart a.s. bestaat Stichting Karamba alweer 2 jaar! In 2015 met liefde
opgericht, om mensen in Gambia te helpen aan betere leefomstandigheden en
een rooskleuriger toekomstperspectief. Er is in die twee jaar veel gerealiseerd
en er staan nog een aantal mooie projecten in de steigers. Dit weekend stappen bestuursleden Teun en Niesje Last en Henk en Rita van Bruggen weer op
het vliegtuig voor een bezoek aan Gambia. Zij zullen daar de lopende projecten
volgen en onderzoek doen naar de haalbaarheid van een aantal nieuwe projectideeën. Dit lijkt ons een mooie aanleiding voor een terug- en vooruitblik!
Graag laten we jullie weten wat het resultaat is van alle inspanningen, want
ook sommige medewerkers van De Zaak van Ermelo dragen in werkzaamheden bij aan de stichting!

Wat begon met het maandelijks versturen van enkele bananendozen
kleding naar Gambia, is in de loop der tijd uitgegroeid tot de opbouw
van een goedlopende kringloopwinkel in Soma, een plaatsje 200 kilometer landinwaarts. Gedoneerde goederen worden eens per kwartaal met
een zeecontainer naar Soma verscheept, waar de goederen vervolgens
worden verkocht. Van de opbrengst vergoeden we de transportkosten, maar ook krijgen inmiddels 5 medewerkers van de winkel in Soma
een vergoeding voor hun inspanningen. Hierdoor zijn hun leefomstandigheden flink verbeterd. Na aftrek van transportkosten, ‘lonen’, huur en
andere exploitatiekosten blijft er ook nog voldoende geld over om andere
projecten te kunnen financieren.

Zo is er recent een muur gebouwd om de tuin van de school
in ToniaTaba. Nu kunnen de geiten en ezels de groenten niet meer opeten
en krijgen de kinderen tussen de middag een gezonde maaltijd aangeboden. Dezelfde school was ook dringend toe aan een schilderbeurt. Inmiddels is de laatste hand gelegd aan het schilderen van de
schoolgebouwen aan zowel de buiten- als binnenkant. Ook zijn we bezig
met de inrichting van een heus computerlokaal. Hiervoor hebben we al
vele computers geschonken.

Met alle steun uit Nederland hebben we inmiddels ook ruim 150 kinderen geholpen aan een schooluniform, schoenen en schooltas. Dit project
wordt voortgezet totdat alle kinderen een schooluniform hebben. Een mooie
bijkomstigheid is dat de uniformen worden gemaakt door vrouwen uit het
dorp. Zo realiseren we niet alleen in de kringloopwinkel, maar ook in het
dorp ToniaTaba nieuwe werkgelegenheid!

Ook hebben we in de afgelopen periode het ziekenhuis in Soma en de medische kliniek in ToniaTaba gesteund. We hebben ze
geholpen aan ziekenhuisbedden, matrassen, lakens, verbandmiddelen, instrumenten, laptops enz. Daarmee hebben we een kleine
bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de
zorgomstandigheden in de genoemde ziekenhuizen. Er moet daar
echter nog veel meer gebeuren!

We helpen zelfs mensen met visuele problemen. Onze stichting krijgt van
Tempel opticiens heel veel brillen, met een lens op sterkte. Deze brillen
worden in Gambia vervolgens door een oogarts nagekeken en aan de juiste
patiënten gegeven. Voor een aantal mensen uit het dorp ToniaTaba hebben
wij een staaroperatie bekostigd. Staar komt in Gambia erg veel voor.
Een staaroperatie aan één oog kost € 50,-.

Voor de komende periode hebben we 2 nieuwe, grote projecten in de planning staan. Het eerste is zoals
gezegd het realiseren van een computerlokaal op de school in ToniaTaba. Het andere project is het realiseren van
een zonne-energie installatie voor de school en het medisch centrum in ToniaTaba. We hopen daar tijdens ons
bezoek in februari ter plaatse verder onderzoek naar te kunnen doen.
Hoewel er nog ontzettend veel te doen is, is het geweldig om te zien dat we met geringe middelen al een groot
verschil kunnen maken! De leefomstandigheden van de mensen die we steunen, verbeteren écht! En daar doen
we het allemaal voor!
Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan kun je het bestuur gerust bellen of mailen. Wil je een
donatie doen, van spullen of wellicht een financiële bijdrage? Alle beetjes helpen en we zijn blij met elke vorm van
steun! De contact- en bankgegevens vind je op www.stichtingkaramba.nl.

