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In maart zijn we naar Gambia geweest met de voorlopige tekeningen 
van het nieuwe ziekenhuis. Het ministerie van Gezondheid, heeft de 
plannen toen niet goed gekeurd. Ze wilden een kleine operatie kamer 
toegevoegd zien omdat daar, volgens het ministerie, de sterftecijfers 
nog meer door zullen dalen. Nu moeten de vrouwen in geval van nood 
nog zo’n 45 min met de ambulance vervoerd worden voor bv. een kei-
zersnede. Dit kost levens van moeder en kind. De operatie unit is in-
middels toegevoegd en architect Jan Bonnemayer heeft de tekeningen 
voor ons aangepast. 
 

Onze Gambiaanse stichting is in oprichting, we hebben 5 kundige 
mensen, met een uitgebreid netwerk, bereid gevonden om de kar in 
Gambia te trekken. Helaas kwam het virus net te vroeg om de registra-
tie van Foundation Brufut Forward (FBF) definitief te kunnen maken.  
 

Begin december is Ursula opnieuw naar Gambia geweest om de teke-
ningen opnieuw voor te leggen aan het Ministerie van Gezondheid. 
Het ministerie is trots op en gelukkig met ons plan en de goedkeuring 
is binnen! Nu kunnen we het definitieve ontwerp en de kostencalculatie 
laten maken. Hierna kunnen we bij Stichting Wilde Ganzen aan tafel, 
om hopelijk de definitieve samenwerking te laten bezegelen. Deze 
stichting is een belangrijke partner omdat ze bij goedkeuring van het 
project tot wel 30% van de door ons ingelegde bedragen, kunnen bij-
dragen. 

 

 

 

Ursula Krol, voorzitter Stichting 
Brufut Vooruit. 
 

Hadija Thorlu Gbla, voorzitter 
Foundation Brufut Forward. 

 

Kees (onze  
bouwadviseur) en Ursula 
bezig met aanpassingen 
van de tekeningen. 

OPROEP  
Wij zijn dringend op zoek naar een echoapparaat.  

Wie kan ons helpen? 



 

Ahlagie Darboe van de BDA en zijn vrouw, de beoogd 
projectmanager bij de bouw van het nieuwe zieken-
huis. De BDA is partner/sponsor bij uitvoering van ons 
bouwproject. 
 
Brufut Diaspora Association (BDA) bestaat uit Gambi-
anen, geboren in Brufut, die nu buiten Gambia wonen, 
maar Brufut nog steeds een warm hart toedragen pro-
jecten in Brufut financieel te ondersteunen.  

 
Bespreking van de plannen voor de bouw van het 
kraamcentrum met Jolique, Kees en Ursula en het 
team van de director of Health Services, de heer 
Alhagie Sankareh. 

TRAP-IN 
 

Ondanks dat de fietstocht niet is doorgegaan door de corona, hebben wij 
van de Trap-In toch het prachtige bedrag van € 2000 mogen ontvangen. 
Trap-In bedankt !! 
 

Voor dit bedrag hebben we nieuwe bloeddrukmeters, Fetal dopplers, 
schoonmaakmiddelen en een TV gekocht waarop voor de zwangere vrou-
wen informatieve video’s te zien zijn. Zoals risico’s gedurende zwanger-
schap, wat heb je nodig als voorbereiding op de bevalling, familie plan-
ning ed. Verder hebben we het sterk verouderde electriciteitsnetwerk la-
ten vervangen waardoor er nu weer licht brandt oa. in de bevallingsruim-
ten. 

 

EMBALLAGE 
 
De emballage bonnen actie bij de diverse 
supermarkten is dit jaar ook weer fantas-
tisch verlopen. Met dit bedrag kunnen we 
weer vele veilige, hygiënische bevallingen 
ondersteunen. De totaalopbrengst van 
2020 is €3500,- 
 
Bedankt hiervoor! 



Lieve breidames, 
Dank jullie wel voor alle mooie 

mutsjes, sokjes en dekentjes die 
jullie voor de pasgeborenen maken. 

Ze zijn er dolblij mee in Gambia!! 

 

ANDER NIEUWS 

Indien u uw aankopen doet bij bijvoorbeeld Bol.com, booking.com en nog heel 
veel meer winkels, doet u dit dan aub. via de site of app van Sponsorkliks.nl. 
Kies voor Stichting Brufut Vooruit en ga daarna naar de winkel van uw keuze. 
Van elke aankoop ontvangen wij een klein percentage. 
 

Onlangs hebben we ons aangesloten bij pifworld.com.  Dit is een donatie- en crowdfunding platform, waar o.a. 
non-profits zoals onze Stichting samenwerken aan een betere wereld. Onze pagina is in de opstartfase, neem 
gerust een kijkje.  
 

De Challenge, een autorit van Antwerpen naar Gambia, is in 2020 niet doorgegaan. Heel jammer want dit is 
een grote inkomstenbron voor ons. De meeste rijders hebben hun auto/ motoren gestald, zij hopen in oktober 
2021 wel van start te kunnen gaan.  
Avontuurlijk aangelegd en zin in een prachtig avontuur? Daarnaast de kans om ons mooie doel te steunen? 
Dan is de Antwerpen Banjul Challenge ook iets voor jou! Neem contact op voor informatie.  

 

We hebben door 2 naaisters 400 
mondkapjes laten maken vanwe-
ge het COVID-19 gevaar. Deze 
zijn door de staf van het health 
centre uitgedeeld aan bezoekers 

Van een bedrijf kregen we 14 
computers aangeboden. Deze 
zijn opnieuw geinstalleerd en 
inmiddels in Gambia aangeko-
men. Een dezer dagen worden 
ze overgedragen aan de Lower 
Basic School in Brufut. Hartelijk 
dank sponsor! 

STICHTING UDEN WERELD WIJD 
 
Tot op heden ontvangen wij ook jaarlijks een bedrag van Stichting Uden Wereld Wijd. Zij beheren de kleding-
containers in Uden. Als u kleding, gordijnen, schoenen e.d. in deze containers deponeert, draagt dit bij tot een 
mooi sponsor bedrag, ook voor onze Stichting.  
 
Dit jaar ontvingen we, ondanks de lage opbrengsten, toch een prachtig bedrag van 1300 euro. Voor dit bedrag 
hebben we i.v.m. de COVID pandemie medische beschermingsmaterialen voor het personeel van het health 
center gekocht. Mondmaskers, schorten, handschoenen, desinfectie materiaal, paracetamol, zink, vitamine C 
e.d. Erg hard nodig, het health center was zelfs 2 weken dicht omdat nagenoeg de gehele staf positief bevon-
den was. Ze werden direct voor 14 dagen in quarantaine geplaatst en werden gelukkig niet erg ziek. Na 2 we-
ken kon het health center weer geopend worden. Momenteel is er niet veel Covid gevaar in Gambia. In heel 
Gambia maar enkele actieve cases.  



 

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

fijne kersttijd en veel inspiratie voor 2021 toewensen.  

Zeker in deze tijd zijn Liefde en Geluk zo belangrijk 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. 

Dank voor uw belangstelling voor of sponsoring van ons project, in 2021 
hopen we echt weer verder te kunnen met allerlei activiteiten voor onze 

fondsenwerving! 
 

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 gedoneerde 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 on-
ze stichting wanneer u uw giften wilt doneren aan een goed doel. 
 

-Steeds meer bedrijven laten hun personeel kiezen tussen een kerstpakket of een do-
natie aan een goed doel. Misschien volgend jaar 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. 

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