Belevenissen van onze reizen naar Gambia.
In 2014 ging onze reis ver het binnenland in.
Daar bezochten we naast de school in Boraba, vele compounds, ook het
ziekenhuisje in JanJanBureh. Wij waren daar om vele materialen, o.a.
bloeddrukmeters, verbandmiddelen e.d. te brengen. Wat we daar aantroffen was
heel triest. In het hele ziekenhuisje was slechts 1 kraan waar een heel klein beetje
water uit kwam. De douche werkte niet meer en de toiletten werkten ook niet meer.
Over de stank zullen we het niet hebben.
We hebben toen overleg gehad met het hoofd wat er geregeld kon worden. Als hij
een loodgieter een offerte kon laten maken, wilden wij dit financieren als we dat
overeenkwamen. De volgende dag zijn Teake en Jan teruggegaan voor het gesprek
met de loodgieter en het hoofd. Zij zijn overeen gekomen dat alles gemaakt zou
worden en dat het voor onze terugreis klaar zou zijn. Bijzonder verhaal hierbij was
nog dat in die nacht een tweeling was geboren. De ochtend van ons vertrek werden
wij gevraagd naar het ziekenhuisje te komen. We werden door een stralend hoofd en
al het personeel ontvangen. De klus was bijna klaar, de loodgieter was nog met de
afwerking van het toilet bezig. Maar de douche, de kranen, de hoofdkraan buiten
alles werkte weer. Wat is het niet fijn om van zo’n dankbaar team afscheid te nemen.
Een soortgelijk geval hebben we jaren later in Banjul, de hoofdstad, meegemaakt.
Wij hadden ons jaarlijkse bezoek aan de Social Welfare. Dit keer konden we o.a.
rolstoelen, reservewielen en een gereedschapskist afgeven. Gehandicapten
repareren hier rolstoelen, dus alles was welkom.
Aangrenzend zit de werkplaats, waar ze protheses maken. Hier konden we ze blij
maken met gips. Door de gang kwam een 31-jarige man aan, die voor de eerste keer
met zijn prothese kon lopen. Hij was zo blij dat hij weer kon lopen. Als 11-jarige had
hij met voetballen een zeer gecompliceerde beenbreuk opgelopen, maar in het
binnenland waren ze niet bij machte dat te behandelen. Dus werd zijn been
geamputeerd.
Meelopend naar de therapiezaal kwam de stank ons
tegemoet. Ook hier was de waterleiding niet in orde,
de watermeter was er tussenuit gestolen. Omdat
onze reis er bijna opzat, hebben wij Rianne onze
contactpersoon gevraagd zicht te houden op de
vervanging van de watermeter. Wij willen geen geld
geven, maar omdat Rianne regelmatig naar het naast
gelegen ziekenhuis met haar patiënten gaat, heeft zij
die taak op zich genomen. En het is inderdaad keurig
gerepareerd.

