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Een Gambiaans meisje wordt met succes ingeënt tegen malaria (foto aangeleverd) 

SCHOORL- De Stichting Gambia School Children heeft medio augustus van dit jaar in 
het plaatsje Mamuda in Gambia een bescheiden apotheek geopend. Als onderdeel van 
een te bouwen hospitaaltje, een minigezondheidscentrum, ter plaatse. Rien en Jos van 
Regteren uit Schoorl zijn de stuwende krachten achter deze stichting. 

Door financiële ondersteuning hebben zij daar tijdens hun vakantie kinderen uit de 
allerarmste gezinnen geadopteerd. Zij waren op schooltjes waar het ontbrak aan de 
meest elementaire voorzieningen. Van gezondheidszorg was geen enkele sprake. Ook het 
eten, merendeels rijst, werd mondjesmaat verstrekt. Rien en Jos raakten zo onder de 
indruk van de onhoudbare situatie in en rond Mamuda, dat zij van hun hulpverlening 
een project maakten. 
 
Sponsoring 
 
Intussen is, mede door sponsoring van particulieren en bedrijven in ons land en met 
name in Schoorl en omgeving, een groot deel van het gestelde doel bereikt. Na de 
opening van het apotheekje zijn daar de eerste patiënten onderzocht en van medicijnen 
voorzien. In dit regenseizoen heerst in Gambia veel malaria. Daar kan door de 
initiatiefnemers van de SGSC en hun medewerkers iets tegen worden gedaan. Ook 
maakt de stichting zich sterk voor de schoolkinderen in Mamuda. Voor een groot aantal 
van hen is door sponsorouders de mogelijkheid ontstaan voor schoolbezoek en zelfs door 
te stromen naar middelbaar onderwijs. Er zijn zelfs uitstekende resultaten na een 
gedegen opleiding. Een meisje bracht het tot verpleegkundige/verloskundige. Andere 
sponsorkinderen worden opgeleid tot ondernemer in verschillende disciplines. Een 
jongeman begon zelfs een taxibedrijfje met een gesponsord busje uit ons land. Meer 
belangrijke informatie over het Gambiaproject? Mail naar 
info@gambiaschoolchildren.nl of via: 06-55942688. Banknummer 1636.71.761  

U kunt ook vragen naar de nieuwsbrief van de stichting SGSC.  


