Maart 2013 - Nieuwsbrief
Beste donateurs en sponsors,
Eerst onze verontschuldigingen dat u zolang op nieuws heeft moeten wachten. De matron van
eerst Campama en daarna Tanka Tanka Hospital, bleek totaal niet meer betrokken bij
patiënten, staf, tuin en gebouwen. Dan gaat het snel bergafwaarts. Na een brief aan President
Jammeh waarin we onze bezorgdheid over de gang van zaken in Tanka Tanka kenbaar
maakten, kregen we 2 gesprekken in State House !. Resultaat was: nieuwe SOS, PS en DPS
en een nieuwe matron in TTPH.
De nieuwe matron Bamba Janneh, werd door ons voorgedragen. Hij heeft zijn “Bachalors”in
de VS gedaan en werkte daarna in de poli psychiatrie in Banjul.
Samen met hem zijn we aan de slag gegaan, er was veel kapot onder andere het solar systeem,
wasmachines, auto, keuken, kippenhok, tuin, alle douches en toiletten, etc. Het meeste is
inmiddels gerepareerd. Ook de groene Toyota ! We hebben een motorfiets gekregen die
gebruikt wordt voor de outpatients in de dorpen. De vrouwenvleugel werd voorzien van
burglerproof ramen en lage sloten aan de binnenkant, zodat ook de nacht verpleger rust heeft
en er geen ongewenste bezoekers binnen kunnen.
De solar werkt weer dus er is water voor de tuin en wasserij. Een tuinman heeft met een groep
mensen de woestenij aangepakt en er zijn nu nieuwe groetenbedden. De bananen krijgen
dagelijks water en groeien weer. Helaas zijn alle sinaasappel- en limoenbomen dood.
Ook de zo mooie bougainville langs de meeste muren, aangeplant door de Standard
Chartered Bank hebben ruim een jaar lang zonder water niet overleefd.
De O(ccupational) T(herapy) heeft weer plaats voor vrijwilligers, die liefst een langere tijd
kunnen blijven. We waren erg blij met studenten Rens en Aniek, die de OT een paar maanden
hebben gerund.
Ook zijn inmiddels 3 goede 2e hands fietsen aangeschaft, met dank aan de goede gevers.
De nieuwe staf werkt weer met het schema, ooit gemaakt door Diana Polhuis, dat werkt erg
goed, Bamba geeft 1x per week Diana’s trainingen voor de hele staf, met de zojuist gekregen
beamer, zodat er meer begrip komt voor het gedrag van de patiënten.
Ook willen we graag ons Buffertje onder uw aandacht brengen. Het zou fijn zijn om een deel
van het onderhoud te blijven doen, ook is de training van verplegend personeel van groot
belang. Eens kunnen dan de andere ziekenhuizen in het land een soort PAAZ hebben, of een
Rehab, zodat TTPH niet meer zoveel mensen krijgt die er eigenlijk niet horen, maar er is nu
nog geen alternatief. Het miniserie is ten volle bereid mee te werken en verantwoordelijkheid
te nemen.
Dus al er een aantal nieuwe donateurs, van bij voorbeeld 10 euro in de maand bijkomt
kunnen we dit werk nog een tijd blijven doen.
Stichting Tanka Tanka reknr: NL97INGB0681.378.751.
We houden u vanaf nu weer geregeld op de hoogte.

