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ING Bankrekening
66.31.88.415 van Stichting Gambia TankaTanka
Amstelveen
ovv New Campama

Beste donateurs en andere belangstellenden,
Bijgaand een kort verslag van de voortgang van de bouw van het nieuwe psychiatrische ziekenhuis in
Gambia.
De bouwactiviteiten gaan onverminderd door. Alle gebouwen zijn inmiddels voorzien van de voor Gambia
traditionele veranda’s aan voor- en achterzijde van de gebouwen.

(mannenvleugel)

(therapieruimte en eetzaal)

(vrouwenvleugel)

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de dakbedekking. Alle metalen constructies zijn geplaatst en
bewerkt met anti-roest middel. De materialen liggen klaar om de daken nu ook dicht te maken:

De eerste fase van de bouw is nu bijna ten einde en het wordt nu des te belangrijker om de resterende
65.000 euro bijeen te werven. We merken dat dit lastiger wordt met de huidige financiële situatie in de
wereld, maar blijven positief gestemd. Vooral ook omdat diverse Rotaries en Lionclubs ons project gaan
ondersteunen. Zo heeft de Lionclub van Scherpenzeel-Woudenberg mooie kerstkaarten en een kerst-cd in
productie genomen. De opbrengst van de verkoop komt onder andere ten goede van New Campama (zie
de volgende link met meer details: ). Op dit moment is er weer een ploegje op pad van Amsterdam naar
Dakar met eindbestemming Gambia voor ons goede doel (zie www.runawaybrides.nl) en zal de Dominicus
kerk in Amsterdam een special collecte voor Campama gaan houden. Hopelijk leveren deze initiatieven
mooie bedragen op.
En tot slot heeft de organisatie GGZ Noord-Holland-Noord haar medewerkers net als vorig jaar weer de
keuze geboden om hun kerstpakket in een geldelijke bijdrage om te zetten voor Campama. We zijn deze
organisatie zeer dankbaar voor dit gebaar en het vertrouwen dat ze in onze project hebben! Vorig jaar
leverde dit een mooi bedrag van 12.500 euro op en we hopen dat de actie dit jaar ook weer een succes
wordt.
Mocht u nog ideeën hebben om gelden te werven dan houden wij ons van harte aanbevolen!

Hartelijke groeten,
Werkcommissie New Campama
Anna, Anja, Flip, Stella en Nicole

