Nieuwsbrief december 2018
Na de vorige nieuwsbrief is er weer veel gebeurd.
De ambulance van Kampassa, die ik verzorgd had toen ik nog vrijwilliger was van een andere
stichting, heb ik in december 2017 eindelijk bezocht op eigen gelegenheid. Dit omdat degene die me
zou begeleiden het steeds (jaren lang) af liet weten met allerlei smoezen. Ik ben er met Bacary
geweest, de man die me al eerder had gereden en waar ik steeds meer vertrouwen in heb gekregen.
En ja hoor, na een flinke trip vonden we hem, helemaal leeg en heel veel was er aan kapot en kapot
gemaakt.
Hij stond bij de kliniek in een hoek op het terrein. Om een lang verhaal kort te maken: Ik heb de
mensen gevraagd wat ze er mee wilden. Of de auto zo verder laten wegrotten en er niets meer aan
hebben,

of….Ik neem hem mee, laat hem repareren, zorg dat hij weer voorzien wordt van het nodige
materiaal en inrichting. Maar dan valt hij verder ook helemaal onder Wheels4Africa en krijgen ze
hem pas terug als er een afdak voor is gemaakt en ze zich aan de voorwaarden houden van
Wheels4Africa. Met de mededeling dat ik dit maar één keer doe, na overleg met de eigenaar van de
Black and White garage in Busumbala de ambulance met kunst en vliegwerk aan de praat gekregen
even verderop “getankt” en hem meegenomen. Met “Cappi” (foto3) afgesproken dat hij hem
helemaal in orde maakt en zelf een dag gespendeerd om de oude bestickering eraf te halen en
samen te bekijken wat er aan moest gebeuren en wat het ongeveer ging kosten.
In april teruggegaan om hem weer over te dragen aan de mensen van Kampassa, toen bleek dat ze
de overkapping hadden gemaakt. (een garage is voor ons normaal gesproken een HARDE eis, maar ik
wilde ze niet op te hoge kosten jagen omdat ik weet hoe arm deze mensen het hebben)

Tevens de andere twee ambulances naar Busumbala laten komen, zodat er een kleine presentatie
gehouden kon worden bij restaurant Happy Corner. Men had gewoon een leuk dagje uit met eten
en drinken en ze hebben allemaal een extraatje van de stichting gekregen.
Dit verliep heel leuk en men was heel content met het materiaal dat ze kregen, de extra dieselolie en
een T-shirt en petje van de stichting. Dit laatste gedoneerd door onze vaste sponsor Schouten
reclame uit Wageningen, het bedrijf dat al onze ambulances bestickert en ons nog veel vaker helpt.

Verder naar Bulock geweest om de nieuwe kliniek die er gebouwd was te bekijken. Het ziet er keurig
en goed verzorgd uit. Als alles klaar is zal men een nieuwe garage voor de ambulance bij de kliniek
bouwen. Voor de oude kliniek had ik voor tien matrassen gezorgd omdat men op kale planken moest
liggen. Nu deze niet meer nodig zijn, heb ik aangegeven dat ze naar de kliniek in Banjulinding moeten
omdat ze daar op erg slechte en smerige matrassen moeten liggen. Ze doen het niet graag, dus ik
wacht even af tot ik er in januari weer ben, of ze daar voor hebben gezorgd.

De volgende ambulance is al weer onderweg. Hij is eind oktober in een container gegaan van
Goods4Africa in Malden en zal ruim op tijd aankomen voor ik er 18 januari ben.
Nadat hij gekocht is, is er weer door- en met medewerking van verschillende bedrijven in ruim één
jaar een goede ambulance van gemaakt, die uiterlijk eind oktober verstuurd moest worden om er
zeker van te zijn dat ik hem in januari kan ophalen uit de haven van Banjul. En dat is gelukt!!

Onder andere deze bedrijven hebben ons fantastisch geholpen en kregen als dank een heerlijke bakkersvlaai, van de warme
bakker uit Ohé en Laak, die geschonken zijn door Schulpen supermarkt uit Maasbracht

Hij is weer helemaal volgestouwd met verbandmiddelen die geschonken worden aan verschillende
klinieken en een aanvulling weer voor de andere ambulances. …….Voor de chauffeurs bv. allemaal
een eigen grote EHBOtas met inhoud en een ambulance T-shirt , maar ook met kleinere EHBOtassen
die geschonken worden aan de dorpshoofden van kleinere dorpjes waar we langs komen. Zo delen
ook zij mee in de hulp, die zó hard nodig is en kunnen zij ook kleine wonden behandelen met
verantwoord materiaal. Sommige mensen hebben zelfs een symbolisch bedrag betaald hiervoor. Zij
krijgen dan ook na terugkomst een foto toegezonden van de overhandiging. Voor mijzelf heb ik er
een vouwfiets ingedaan die ik gekregen heb en ga gebruiken voor het overbruggen van kleine
afstanden. Ben ik weer iets mobieler.

Vulling van de ambulance. Zelfs een vouwfiets voor mij om daar te gebruiken.

We, ja we, want samen met onze
vrijwilliger Richard, hebben we weer veel
op jaarmarkten gestaan, òf met onze
kraam òf met de auto die ambulance
moest worden. De opbrengsten daarvan
waren zéér wisselend maar we hebben
het geld hard nodig ,dus we gaan er
volgend jaar gewoon weer mee door.

Heel motiverend was dat we weer van verschillende kanten donaties kregen. Ook leggen we steeds
weer contacten met mensen en bedrijven die wat voor ons kunnen en willen betekenen.

De kantoorunit die we huren, waarin we het gekregen verband uitzoeken, sorteren en verpakken in KLEINE doosjes.

Onze voor een symbolisch bedrag gehuurde kantoorunit is veel in gebruik voor sorteren, verpakken
en opslaan van verbandmiddelen en medisch artikelen. Ik snap nog niet dat ik dat allemaal in huis
heb gehad, want hij is al weer te klein voor alles. Alleen de elektriciteit is nog steeds niet aangesloten
omdat ik daar niet alle knowhow voor heb en eigenlijk geen tijd. Maar dat komt wel een keer.
Hier boven heb ik het al even gehad over matrassen.
Steeds kom ik weer in klinieken die geholpen worden door allerlei mensen. Helaas werkt die hulp
niet altijd optimaal en gaat men soms meer voor het brengen of sturen van bananendozen vol met
allerlei zaken, maar liggen de mensen op matrassen waar ik mijn hond niet bij in de buurt zou laten
komen of zonder matrassen op de planken. Daarom heb ik besloten om eenmalig enkele klinieken te
helpen aan matrassen die hier na 10 jaar afgeschreven zijn maar
nog helemaal heel en goed zijn en zo nog een prima tweede
leven kunnen krijgen. De matrassen hoop ik gratis te krijgen van
ziekenhuizen en andere organisaties. Alleen het transport is vrij
duur omdat er per m3 betaald moet worden. (4jaar geleden was
ik €200,= kwijt voor transport van 10 matrassen.) Als u mensen
weet die evt. een kleine donatie hiervoor willen doen, dan
graag! Maar wèl even vermelden ”matrassen” want anders gaat dàt geld ook naar de ambulance.
Om iedereen te noemen die ons geholpen heeft om ook deze keer de ambulance weer in een goede
staat te brengen, maar ook allen die ons geholpen hebben op andere manieren, is echt niet te doen.
Soms krijg je opeens hulp vanuit een totaal onverwachte hoek als je met je handen in het haar zit om
alles op tijd klaar te krijgen.
We zijn dan ook blij en dankbaar met zoveel bedrijven, organisaties en mensen die ons steeds weer
in staat stellen om de volgende ambulance te kunnen realiseren.
Van één organisatie en enkele bedrijven hebben we al bericht gekregen dat ze ons het volgend jaar
ook zullen gaan steunen.
Op de sponsorpagina van de site van Wheels4Africa staan alle bedrijven en organisaties die ons
helpen of geholpen hebben.
Zij doen of deden dat allemaal belangeloos!!!! Klik eens op hun naam en kijk op hun site.

OP NAAR DE VOLGENDE (5de ) AMBULANCE!!
Stond hier toen ik deze nieuwsbrief afsloot.
Toen wist ik echter nog niet dat er een mooie maar vooral goede auto werd aangeboden voor een
wèl flinke, maar acceptabele prijs
Na ampele overweging en de vrijwel zekerheid dat we (hopelijk) weer genoeg geld ophalen om hem
te kunnen betalen, heb ik hem gelijk maar aangeschaft. (aanbetaald)
Zo’n gelegenheid komt niet vaak voor en moet je niet voorbij laten gaan.
Het “grootste nadeel” is dat er een lelijke deuk, boven-rechts achter zit en we de kleur van de streep
zullen moeten veranderen. En natuurlijk zal het nog wel even duren voor óók deze weer helemaal op
en top is. Maar we gáán er weer voor.
.
DIT IS HEM DAN!
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