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2008 lijkt een goed ‘New Campama’ jaar te worden! Er is inmiddels zoveel gebeurd dat
we u, die het project een warm hart toedraagt, persoonlijk hierover op de hoogte willen
brengen.
Even een update vanaf de start
Campama Mental Hospital in Gambia, West-Afrika, is het enige psychiatrische
ziekenhuis in Gambia en is gevestigd in een voormalige Engelse gevangenis uit de
koloniale tijd. Het gebouw is vervallen en de elektra en de sanitaire voorzieningen zijn
minimaal. Er zijn te weinig bedden voor het aantal patiënten en de separeerruimtes zijn
niet geschikt voor hun doel. Ook de huidige ligging van het ziekenhuis, helemaal aan de
rand van de stad Banjul, is verre van ideaal.

De medewerkers hebben nauwelijks tijd en middelen om goede zorg te verlenen.
Ondanks de erbarmelijke omstandigheden blijven zij gemotiveerd en tonen een enorme
inzet om goede zorg aan hun patiënten te leveren. Erg bewonderingswaardig.
Onder de vlag van Stichting Tanka Tanka, een stichting die projecten steunt op het
gebied van gezondheidszorg en scholing, is de werkcommissie New Campama
opgericht. Deze commissie heeft als doel: ‘Het verbeteren van de woon- en
werkomstandigheden van Campama door het realiseren van nieuwbouw’. De regering
van Gambia heeft toestemming voor de nieuwbouw gegeven en aan de Stichting Tanka
Tanka een stuk grond toegewezen in Sukuta. De nieuwe locatie is centraal gelegen,
vlakbij andere instellingen.
Samen met enkele medewerkers van Campama en de leidingevenden van het RVTH
(Royal Victoria Teaching Hospital) waar Campama deel van uitmaakt, is een ontwerp
gemaakt voor het nieuwe ziekenhuis. Een ontwerp gericht op de verbetering van de
kwaliteit van de patiëntenzorg, en waar het prettig en veilig werken is voor het
personeel. Vervolgens is op basis van het Programma van Eisen een offerte aanvraag
gedaan bij twee stichtingen die zich reeds in Afrika, met name in Gambia, bezighouden
met het bouwen van ondermeer ziekenhuizen en scholen. De keuze is inmiddels
gevallen op ‘Future in our Hands’.
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Sindsdien weten we ook welk bedrag er nodig is om het nieuwe Campama te realiseren.
De kosten voor het bouwen van het gebouw en de inrichting zijn begroot op 465.000
euro. Een aanzienlijk bedrag, maar zeker haalbaar!
Helpende handen
Dankzij de inzet en bijdragen van velen staat er inmiddels een bedrag van 325.000 euro
op de teller. We zijn ontzettend blij met alle steun die we voor Campama mogen
ontvangen. Van donaties, sponsorlopen tot benefietavonden, (ver)zorgend Nederland
heeft New Campama in haar hart gesloten! Een klein overzicht van wat er zoal met
succes is georganiseerd:
Initiatief 1. Twee enthousiaste sociaal verpleegkundigen vatten samen het plan op om
het Pieterpad te lopen en onder het motto ‘schoenen voor stenen’ sponsoren
enthousiast te maken. Zij hebben alle GGZ-instellingen op hun pad aangedaan.
Daarnaast hebben familie, vrienden en andere Pieterpadlopers gul gegeven. In totaal is
maar liefst 6.000 euro gedoneerd voor New Campama. Een fantastisch initiatief!
Initiatief 2. Farmaceut Eli Lilly heeft het 10-jarig bestaan van het medicijn Zyprexa
aangegrepen om een actie op te zetten waarbij veel GGZ-medewerkers zijn benaderd
om geld voor New Campama te doneren. Maar liefst 7.000 euro heeft de actie
opgeleverd.
Initiatief 3. Psychiatrische instellingen De Geestgronden en GGZ Noord Holland Noord,
hebben gezamelijk het bedrag gedoneerd van maar liefst 20.000 euro! Daarnaast
hebben meer dan 80 medewerkers van GGZ Noord Holland Noord de waarde van hun
kerstpakket ingeleverd ten gunste van Campama, dit heeft in totaal ruim 12.000 euro
opgeleverd.
Initiatief 4. Van Leeuwen Buizen, een internationaal opererende industriële handelsonderneming in stalen buizen, buiscomponenten en afsluiters te Zwijndrecht, heeft
maar liefst 37.500 euro gedoneerd.
Initiatief 5. De bijdrage van de Westlandcruisers heeft Campama een zeer belangrijke
impuls gegeven. Een enthousiaste club mensen uit het Westland is met 15 Landcruisers
van Amsterdam op weg naar Dakar gegaan en daarna doorgereden naar Banjul in
Gambia. De Westlandcruisers hebben een heel professionele sponsoractie opgezet met
Campama als goede doel. Zie www.westlandcruisers.nl voor een geweldig beeldend
verslag van hun reis van het Westland naar Gambia. De actie van de westlandcruisers
heeft Campama het enorme bedrag van 250.000 euro opgeleverd!!
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Initiatief 6. Tot slot zijn drie dames ook een tocht naar Dakar aan het voorbereiden. Zij
reizen dit najaar af, eveneens met Campama als goede doel, zie www.runawaybrides.nl.
De Wilde Ganzen
We voelen ons gesteund dat ook de Stichting ‘Wilde
Ganzen’ het project New Campama omarmt. Alle gelden,
tot een bedrag van 77.000 euro, die we in het kader van
het ‘Wilde Ganzen’ subproject weten te werven, worden
door een premie van de ‘Wilde Ganzen’ vermeerderd
(varierend van 35% voor donaties via bedrijven en 70% voor gelden bijeen gebracht
door particulieren en goede doelen stichtingen). Dit geeft een donatie een geweldige
meerwaarde.
Bouwnieuws
Dankzij de gelden die inmiddels voor Campama zijn binnengekomen, is een start
gemaakt met de bouw. Inmiddels is begin van dit jaar de grond bouwrijp gemaakt en is
een boorgat geslagen. Met groot ceremonieel is er op 19 februari jl. de eerste steen
gelegd. De nieuwbouw wordt nu in twee fasen gerealiseerd. In de eerste fase worden de
ommuring, de portierswoning en alle gebouwen neergezet (fundering, muren en dak).
De afwerking van alle gebouwen zal in de tweede fase geschieden. Dit kan echter pas
als we het totale bedrag aan sponsering binnen hebben.
Sinds 7 mei van dit jaar is gestart met:

Fundering van de gebouwen
Er zijn geulen gegraven voor de funderingen van de verpleegpost, de mannenvleugel,
de isoleerruimtes voor de mannen, de therapieruimtes en de eetzaal met opslagruimtes,
de keuken en de kantoorruimte.

En er is begonnen met het storten van het beton voor de funderingen.
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Aanleg van tijdelijke gebouwen
Er zijn tijdelijke gebouwen neergezet, zoals een kantoortje, een opslagplaats, een keet
voor de arbeiders en een afdakje.

Bouwmaterialen
Een grote hoeveelheid bouwmaterialen is afgeleverd en de opslagplaats ligt tot de nok
toe vol met cement, zand en metalen staven. Verder is het produceren van stenen in
volle gang voor alle gebouwen en de ommuring. Meer dan vier teams werken aan het
maken van deze stenen.

Water en elektriciteit
Er is nu een door zonne-energie aangedreven pomp aangesloten op de bore-hole.
Daarnaast zijn er een extra zonnepaneel, twee accu's en een transformator geplaatst.
Zodoende is er nu stroom voor twee lampen buiten en een lamp in de de bouwkeet. De
transformator wordt gebruikt voor een lap-top computer, een printer en het opladen van
accu's.

Tot slot
We hebben nu, begin juli 2008, en met uw hulp ruim 325.000 euro in kas en we zetten
alles op alles om nog dit jaar de benodigde 465.000 euro binnen te halen voor
Campama!
Zeker gezien de aantrekkelijkheid van de vermeerderingspremie van de ‘Wilde Ganzen’,
hopen we dat u (wederom) een donatie in overweging wilt nemen. Of wellicht hebben de
acties die we hebben genoemd in deze brief, u geïnspireerd om zelf ook een actie op
touw te zetten. Wij horen daar graag over en denken graag met u mee. Of misschien wilt
u zo vriendelijk zijn om in uw naaste omgeving of netwerk het project New Campama
onder de aandacht te brengen. Daarvoor alvast veel dank. Wij hebben hiertoe eventueel
promotiemateriaal voor u beschikbaar.
Wij hopen u met deze nieuwsbrief een plezier te hebben gedaan en houden u graag
vanaf nu regelmatig via onze website met updates over de bouw op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
de werkcommissie ‘New Campama’,
Anja Baart, Flip de Granada, Anna Bouman, Stella uit de Bosch & Nicole Alkemade.
(wij zijn bereikbaar via info@newcampama.nl)
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