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Update/nieuwsbrief aan onze sponsors van de stichting: ‘Friends for Brikama’ 
oktober-2021 
 
Lieve sponsors, bij deze weer een update van het ‘wel en wee’ van onze studenten en 
families in ons geliefde Gambia. In de eerste plaats natuurlijk weer heel veel dank voor 
jullie steun, want zonder jullie hulp zouden we ons mooie werk natuurlijk nooit kunnen 
doen! 
 
Mijn adoptiezoon en onze chirurg in opleiding, Musa Ceesay 
(11-1-1995), heeft een hele fijne praktijk stage gehad in het 
ziekenhuis op ‘the Northbank’. Hij had daar heel fijne artsen om 
zich heen en heeft weer veel geleerd. Ook onze medische 
studente, Binta Bojang (18-2-1996), is begonnen aan haar 
stagejaar welke afwisselend school/theorie en praktijk in het 
ziekenhuis omvat. In de twee maanden dat Musa weg was heeft 
Karanba Sillah (19-2-1997 en advocaat i.o.) waargenomen als 
representant voor onze stichting en dat heeft hij met veel 
professionaliteit en plezier gedaan.  
 
Tijdens één van zijn ‘huisbezoeken’ met een voedselpakket in Jalambang kwam hij 
erachter dat onze student Ebrima Manjang (4-5-1997, student agricultuur) een 

behoorlijk ernstige beenwond had opgelopen door het 
omvallen van een muur. Karanba heeft via whatsapp meteen 
contact met mij opgenomen hierover en de situatie was toch 
wel zodanig ernstig dat we besloten hem naar het ziekenhuis 
te laten brengen. Daar moest hij een nacht blijven, aan een 
infuus. Na de röntgenfoto bleek er geen botbreuk te zijn maar 
de wond en de enorme zwelling van het been was volgens de 
arts zodanig, dat zonder de verzorging in het ziekenhuis Ebrima 
zijn been had kunnen kwijtraken! Na injecties en andere 
medicatie en het professioneel verbinden van het been mocht 

Ebrima aan het einde van de dag naar huis. Karanba is steeds bij hem gebleven en hield 
ons exact op de hoogte. Iedere drie dagen moest Ebrima daarna terug naar het 
ziekenhuis voor controle en schoon verband. Gelukkig voelde hij zich na de nacht in 
het ziekenhuis al een stuk beter en in de paar weken daarna is de wond goed hersteld. 
Omdat we nog een potje ‘medische noodhulp’ hebben konden we Ebrima de 
behandeling geven die nodig was. 
 
Voor ons was het weer een extra bevestiging van de noodzaak van een artsenpraktijk 
in Jalambang! Musa heeft samen met de contractor een bouwplan opgesteld en we 
willen in november gaan beginnen met bouwen. Musa heeft dan vakantie en wil naast 
meehelpen ook toezicht houden! Hij is er heel goed en serieus mee bezig.    
 
Onze representant Yusupha Jammeh (16-3-1988) vroeg of wij een arme, alleenstaande 
moeder zouden kunnen helpen om haar zoontje Alagie Amadou Bajo (23-6-2012) weer 
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naar school te kunnen laten gaan. Hij is een pienter knulletje 
en wilde heel erg graag. Yusupha heeft via ons het schoolgeld 
betaald, schoolkostuums, schoenen en een schooltas met de 
benodigdheden aangeschaft. Met veel plezier is Alagie weer 
naar school gegaan en Musa heeft daar foto’s van hem 
gemaakt. Welkom bij onze ‘Friends for Brikama family’. 
 
In de anderhalf jaar dat we te maken hebben met corona heeft 
nog niemand van onze studenten en/of hun familieleden 
corona gehad gelukkig. Wel zijn de economische gevolgen 
ervan voor Gambia nog uiterst dramatisch; er is nog totaal geen toerisme op gang, al 
doen reisfolders anders geloven! Bijna alle hotelwerknemers zijn nog steeds 
werkeloos, net zoals de taxichauffeurs en gidsen. Ik zou in november naar Gambia gaan 
maar heb het vanwege te veel ‘haken en ogen’ voorlopig uitgesteld.  
 
Waar onze zorg nu vooral naar uitgaat is de ‘noodhulp voedselpakketten’; die pot is op 
24,50 euro na leeg. We hebben nog wat over in het potje ‘orkaanschade’, aangezien 

we minder aanvragen hebben gekregen dan verwacht. De 
meeste families die wij helpen huren hun huisje en grond van 
een ‘landlord’ en we investeren uiteraard niet in reparaties als 
het geen eigendom is. Uit deze pot zouden we nog twee keer 
onze gezinnen kunnen voorzien. Ik heb daar via video call 
uitgebreid met Musa en Yusupha over gesproken en zij 
begrijpen het maar vinden het tegelijkertijd heel jammer en 
verdrietig als we deze hulp moeten gaan afbouwen en 
stoppen want het betekent enorm veel voor onze arme 
gezinnen. Ondervoeding en zonder een maaltijd/maaltijden 
naar bed is uiteraard niet goed voor de conditie van de 

mensen en van onze studenten. We moeten maar, net als zij doen, bidden en hopen 
op de Voorzienigheid.  
 
Hartelijke groeten namens de stichting ‘Friends for Brikama’  
Arnold & Maria 
Frans & Monica 
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