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We hebben niet stil gezeten! 
 
Gedurende 2019 is Stichting Brufut Vooruit volop 
actief geweest. 
In maart zijn Jolique en Ursula weer (op eigen kos-
ten) met een delegatie naar Gambia geweest, dit 
keer ging Kees van den Boer, PUM expert en  
bouwadviseur, met ons mee. 
Kees heeft ervaring met zeer complexe bouw en 
verbouw projecten bij de Rijksgebouwen dienst en 
zet deze kennis geheel vrijwillig in voor de begelei-
ding van de bouw van onze kraamkliniek. 
Héél hartelijk dank Kees! 
 
We hebben veel afspraken gehad met o.a. staf 
van het Health Center, mensen die bekend zijn in 
de bouwwereld van Gambia, mogelijke projectlei-
ders, mogelijke aannemers, de regio directeur 
health services en mogelijke financiële partner 
BDA. 
We hebben een project organogram opgesteld en 
daarbij de verantwoordelijkheden in iedere functie 
uitgeschreven en overlegd wie mogelijk straks in 
welke functie past. 

 

Financiering  
 
In Nederland is ons project aangemeld bij Wilde Ganzen 
en we zijn nu bezig om aan de project voorwaarden die 
Wilde Ganzen stelt, te voldoen. Indien ons project goed-
gekeurd wordt zou dat betekenen van Wilde Ganzen 30% 
zal bijleggen op het door ons gespaarde bedrag.  
Stichting Brufut Vooruit heeft zelf inmiddels ongeveer 
70.000 euro gereserveerd. 
 
Architect Jan Bonnemayer heeft, geheel vrijwillig, enkele 
ontwerpen voor een nieuwe kraamunit uitgewerkt. Hier-
voor zijn we Jan zéér dankbaar. 
De ontwerpen van de vrijstaande gebouwen, wat in eer-
ste instantie de voorkeur had, blijken te duur. Een grove 
schatting van kosten kwam uit op een bedrag van 
250.000euro. 
 
Inmiddels werkt  Jan Bonnemayer aan een uitbreidings-
plan  van de huidige unit. 
Het plan dat aan al onze eisen voldoet gaat inclusief re-
novatie van het huidige gebouw, toch nog 170.000 euro 
kosten. Ook in Gambia blijken de bouwkosten de afgelo-
pen jaren erg hard gestegen. 

 

Fondsenwerving 
 
Natuurlijk gaan we door met onze fondsenwerving. Diverse emballage acties samen leverden ongeveer 1500 
euro op. Onze Hollandse middag bracht 1200 euro in het laadje én een deelnemende auto voor de Antwerpen 
Banjul Challenge 2020.  
 
Dank je wel  mensen van het licht en geluid, podiumbouwer en PR team voor de flyers! Verder kregen we bijdra-
gen van o.a. de verkoop van sieraden, activiteiten op scholen, bijdrage Volkelse Quiz winnaars, cadeau geld van 
50- en 60- jarige bruidsparen.  



 

Antwerpen Banjul Challenge 
 
Ook dit jaar weer een fantastische bijdrage van 3 
teams die voor ons de Antwerpen Banjul Challenge 
gereden hebben bracht samen maar liefst 11.000 eu-
ro op. Speciale dank hiervoor aan Toontje van Ge-
mert, Jos Vissers met Willy Bevers en Sandra de 
Wolff met Eric Meijer. Jullie hebben afgezien tijdens 
de Challenge en wij zijn jullie ontzettend dankbaar 
voor jullie bijdrage! 

Donaties 
 

Ook van de Stichting TRAP-IN en Stichting Uden 
Wereldwijd hebben we weer een prachtige bijdrage 
gekregen van samen ruim 4500 euro. Dank voor 
deze ondersteuning. 
 

Naast sparen voor onze nieuwe kraamunit hebben 
we met al het gedoneerde geld,  
in oktober weer een mooie ondersteuning in het 
Health Center kunnen bieden. 
Er werden veel lampen en ventilatoren vervangen,  
het regenseizoen was verwoestend dit jaar! 
 

Er werden diverse kranen vervangen en andere 
lekkages gedicht. In de wondzorg ruimte hebben 
we stroom laten aanleggen zodat ze de instrumen-
ten nu direct kunnen steriliseren. Een sterilisator 
was al eerder aangekomen. We hebben zo’n 80 
bananendozen met kraammaterialen en andere 
zorgmaterialen verstuurd. Ook schaften we bloed-
suiker strips aan, behorend bij de bloedsuiker me-
ters die we per container gestuurd hadden. Dankzij 
de donaties hebben we ook 2 verlostafels kunnen 
kopen en een zuurstof concentrator. De bijbeho-
rende zuurstofbrilletjes werden gesponsord door 
Intersurgical en Vivisol Group. Door de concentra-
tor met brilletjes kunnen direct levens gered wor-
den van baby’s die in ademnood zijn na de beval-
ling! Geweldig bedankt. Hygiëne 

 

Als laatste hebben we een schoonmaakprogramma 
opgestart. 
 
Nu hebben ze in het Health Center alleen water om 
schoon te maken, natuurlijk ideaal om infecties ge-
makkelijk te verspreiden! We hebben schoonmaak 
pakketten  samengesteld met handzeep, dettol 
(desinfectie), chloor, bezems, handveger en blik en 
dweilen. Iedere maand ontvangt het Health Center 
een nieuw pakket schoonmaakmiddelen. Zo is de hy-
giëne in ieder geval voor een jaar beter gewaarborgd. 



En daarnaast 
 
Naast ons werk in het Health Center hebben we de voetbalclubs in heel veel dorpjes blij mogen maken met 
teamshirts, soms shorts, sokken, voetballen en voetbalschoenen. 
Hiervoor willen we hartelijke dank zeggen aan RKSV Volkel, FC de Rakt Uden,  Marco van der A van Sport 
Saller Nederland, Intersport Uden en alle mensen die ons voetbalspullen komen brengen! 
 
Ook willen we dank zeggen aan Stichting Redt Gereedschap uit Den Haag. 
Zij sponsorden 5 gereedschapskisten die we uitgereikt hebben aan jonge, gemotiveerde mensen. 
Een schoenmaker, automonteur, loodgieter, metselaar en elektromonteur. 
Wat een feest om al die blije gezichten van deze jonge ondernemers te zien! 

 

Zoals u ziet blijft er veel geld nodig voor de ondersteuning en bouw 
van onze kraamunit. 

Wilt u ons in de toekomst nog steunen? Graag! 
 

Dat kan op verschillende manieren. 
 
-U kunt jaarlijks een bepaalde bijdrage aan ons overmaken. Deze donatie zal, net als het reeds door u gedo-
neerde bedrag, aftrekbaar zijn van de belasting omdat onze stichting de ANBI status heeft. 
 
-Mocht u een jubileum of dergelijke binnen uw bedrijf hebben, denk dan eens aan onze stichting wanneer u uw 
giften wilt doneren aan een goed doel. 
 
-Steeds meer bedrijven laten hun personeel kiezen tussen een kerstpakket of een donatie aan een goed doel. 
Misschien ook iets voor uw bedrijf? 
 
Stichting Brufut Vooruit zal zorgen dat uw bijdrage voor 100% ten goede komt aan de bevolking van Brufut in 
Gambia. 
 
 

Heeft u andere ideeën over de manier waarop wij als stichting geld 

kunnen genereren horen wij dat héél graag van u. 

Toekomst 
 

We hebben met de staf van het Health Center ook mogelijkheden besproken om eigen inkomsten te kunnen 
genereren. Uiteindelijk moeten we daar naar toe, ze kunnen niet altijd afhankelijk blijven van de hulp die vanuit 
Europa geboden wordt. De regering moet ook meer verantwoordelijkheid hierin nemen, waar mogelijk bespre-
ken we deze zaken ook met overheidsfunctionarissen. Verder dan bespreken komt het helaas nog niet…… 



 

Als laatste willen we uw bedrijf/stichting en uw gezin van harte een 

fijne kersttijd en veel inspiratie voor 2020 toewensen.  

Liefde en Geluk zijn immers om door te geven! 

In de toekomst zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen betreffende de nieuwbouw van de 

kraamunit. Wenst u dit niet, stuur ons dan even een email a.u.b. 

 

Avontuurlijk aangelegd en zin in een prachtig avontuur? 

Daarnaast de kans om ons mooie doel te steunen? Dan is 

de Antwerpen Banjul Challenge iets voor jou!  

Neem contact op voor informatie. Volgende Challenge start 

op zaterdag 3 oktober 2020. 

Hartelijke groet, 
Ursula Krol, Jolique Den Dekker, Larissa Krol en Toos Bergmans  
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