Schoorlse stichting gaat voor kliniek in Gambia
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Dit is de woning van de dorpsoudste van het dorpje Mamuda, waar een ziekenhuisje komt.

SCHOORL - Het opstarten van een kleine kliniek met aangrenzende woongelegenheid
in de rimboe van Gambia. Dat is het recente doel van de Stichting School Children in
Schoorl. Recent omdat de instelling onder voorzitterschap Rien van Regteren, die in
juni van het vorig jaar werd opgericht, zich eerder sterk maakte voor het onderwijs in
dit West-Afrikaanse land.
Rien en zijn vrouw Jos werden daar tijdens hun vakantie getroffen door de grote armoede
die er heerste. Door financiële ondersteuning werden kinderen uit de allerarmste gezinnen
geadopteerd. Een groot aantal leerlingen kon hiermee door Hollandse pleegouders worden
gesponsord voor het volgen van de eerste beginselen van het onderwijs. Het sponsorgeld
bereikt zijn doel voor honderd procent. Daarmee wordt immers voldaan aan de eisen, die het
ABNI (Algemeen Nut Beoogde Instellingen) oplegt aan goede doelenorganisaties. Ook heeft
het stichtingsbestuur scholen bezocht om voor hun sponsorouders foto's van de leerlingen te
maken. En om zich ervan te vergewissen dat hun actie daadwerkelijk doel treft
Voorziening
Naast dit onderwijsproject, dat nog steeds loopt, werd tijdens hun verblijf in januari van dit
jaar, de aandacht van Van Regteren c.s. getroffen door een structureel gebrek aan een
meest elementaire medische voorziening. In Mamuda, een dorpje, op een halve dag lopen
van de openbare weg, heerst voor en na de regenperioden op grote schaal malaria. Veel
mensen overlijden daaraan. De SGSC is eind januari begonnen met de voorbereidingen voor
de bouw van een bescheiden kliniek annex woning voor een verzorgende. De lokale
bevolking met malaria kan hier terecht en tegen een geringe vergoeding een effectieve
behandeling krijgen.
Verloskundige
Contacten op medisch gebied kunnen door Rien en Jos van Regteren eenvoudig worden
gelegd omdat hun Afrikaanse pleegdochter Awa werkt in een vier jaar terug gestart
hospitaaltje. Haar studie voor verloskundige is door de Schoorlse familie financieel mogelijk
gemaakt. Awa woont met haar moeder, broers en dochtertje in Sanyang.
Teneinde voor alle beoogde projecten te werken volgens de richtlijnen, zijn statuten
opgesteld om de Schoorlse stichting een officiële status in Gambia te geven. Deze staat
inmiddels bij het ministerie van justitie geregistreerd. Voordeel hiervan is dat goederen voor
de onderscheiden projecten in Gambia zonder invoerrechten kunnen passeren. Ook zijn
gesprekken geweest met de ministeries van sociale zaken, gezondheid en onderwijs.
Het bestuur van SGSC geeft met dit verhaal een kijkje in de keuken van haar Gambiaprojecten. De bankrekeningnummer is 1636.71.761 t.n.v. Gambia School Children in
Schoorl. Wie meer wil weten: info@gambiaschoolchildren.nl.

