
 

  

 

 

Beste Leden Team Minerva, 

 
 

Stichting Hart voor Gambia wil het tandartsenteam graag bedanken. 

  
Door jullie waren wij in de gelegenheid een mooi bedrag bij te schrijven op 
onze bankrekening. Dit bedrag gaat ten goede komen aan ons 
ziekenhuisproject in Banjul, Gambia. Hier staat het Edward Francis hospitaal, 
het grootste ziekenhuis in Gambia, tevens opleidingsziekenhuis. Door 
jarenlang gebruik en slecht onderhoud door geldgebrek, was men hier erg toe 
aan renovatie. Dit proces liep al enige jaren en er was dan ook uitgebreide 
nieuw-  en verbouw nodig. Omdat het een veelomvattend, groot project is 
wordt het uitgevoerd in verschillende fases. Dit dit zorgt er ook voor dat alle 
reguliere activiteiten in het ziekenhuis zoveel als mogelijk doorgang kunnen 
vinden. Binnen het ziekenhuis is nu al een babyafdeling en een oogkliniek 
volledig vernieuwd en momenteel werkt men aan de renovatie van het OK-
complex. De verschillende fases geven ons als stichting ook de kans om het 
benodigde geld bij elkaar te sprokkelen. 
 
Het moge duidelijk zijn dat wij heel erg blij zijn met acties zoals door jullie 
ondernomen. Zelf proberen wij geld in te zamelen door het organiseren van 
markten, loterijen, bridge-drive’s aangevuld met de donaties van mensen die 
onze stichting steunen. Zo hebben wij ook veel steun van Wilde Ganzen die 
ons financieel ondersteunt. 
In de afgelopen 13 jaar hebben wij als stichting verschillende mooie projecten 
kunnen realiseren, zoals schoondrinkwater installaties op scholen en in dorpen 
en het inrichten van scholen met bibliotheken en computerruimtes. Zo is 
onlangs ook een vernieuwde kraamkliniek in veraf gelegen gebied in gebruik 
genomen. 
Op onze website www.hartvoorgambia.nl kunt u zien welke projecten wij tot 
op heden gerealiseerd. Ook kunt u hier zien op welke manier wij werken. 
 
 
Namens Hart voor Gambia nogmaals héél hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Franca Arts-van de Ven. 
Secretaris Stichting Hart voor Gambia. 


