Sidste nyt fra Sambuyan ved Arne Holm, juni 2014
Denne gang blev det noget
helt specielt. Vi pakkede
container i snevejr, og modtog
den i Gambia i marts måned
i helt andre temperaturer.
Ambulancen havde ikke en
skramme ved ankomsten, så
alt tegnede perfekt. Men vi vil
begynde med ankomsten 1.
februar.
Hans & Ketty fra Skagen
fulgtes med mig denne gang.
Det var første gang, de
besøgte Gambia og de var positiv overraskede. Der var en kanon arbejdskraft i dem, så det gled
rigtig godt fra start. Der var også nok at tage fat på, da vi havde planlagt indvielse og overdragelse
15. april.
Sundhedsklinikken var næsten klar bortset fra lidt indretning og andre forskellige småting.
Fødeafdelingen var blevet pudset ind- og udvendig i juleferien.
Der blev malet og lagt lofter op, trukket el kabler og vandrør, monteret sanitet, døre og vinduer,
og malet i gangen. Der blev lavet venteplads på verandaen og garageporten blev sat op. Der blev
lagt fliser i hele bygningen og vi var klar til at modtage containeren.

Containeren ankom en uge forsinket den 23. marts og blev frigivet
uden de helt store problemer. Ambulancen blev ”ud pakket” i havnen
og kørt til Sambuyan uden nummerplader og forsikring. Men ”no
problem” som de altid siger dernede. Resten, så som senge, møbler,
udstyr, lamper og meget andet, blev denne gang sat i den store
sengestue og forsvarligt låst inde. HC og Conny var der i 3 uger, og
der blev malet og renset sår til den store guldmedalje. Det var jo
meningen at Leif skulle komme til hjælp d. 1 marts, men han fik
flyveforbud pga. problemer med hjertet. Det var jo en streg i
regningen for han er en kanon hjælp. Han blev afløst af Bente fra
Holstebro og hun var speciel god til børn og sår.

Men Egon (problemløseren) kom jo til undsætning. Hanne & Mie kom i marts, så nu var der flere
hænder, og der var meget at gøre, for nu skulle alt jo på plads inden indvielsen 15. april.
Invitationer til VIP gæsterne blev sendt ud og der var vel omkring 75 af slagsen. Vi hyrede kokken
på Bakuto Hotel til at stå for maden til VIP. Til alle de lokale var det VDC (landsbykomiteen) som
klarede det under ledelse af Penda Sowe og Ousman Touray. Der blev holdt mange møder om
forløbet af programmet, for at alt skulle fungere.
9. april kom 6 danske venner, Erik, Merete og Simone fra Gambia Nordjylland samt Bodil, Gudrun
og Britta. Nu kom der rigtig gang i malerpenslerne og de malede ikke hele byen ”rød” men alle
bygninger i projektet blev frisket op med Skagen gul.
Et par dage efter kom Jacob og Kim fra 24 Nordjyske, så alt blev filmet og fotograferet og mange
blev interviewet, så det bliver spændende at se, hvad de får ud af det.
Mie var taget hjem og Hanne skulle hjem d. 15, så der blev lagt hårdt pres på hende, for mange
ting skulle jo ordnes med ”Headmasteren” og de øvrige lærere etc.
Inden hun tog hjem, fik hun af direktøren for skoler i regionen, opgraderet skolen til også at må
undervise 7. klasse og senere 8. & 9.
Lørdagen før ”festen” kom Sundhedsministeren på uanmeldt besøg, for at se hvad vi havde lavet,
for han havde jo kun snakket med os på sit kontor.

Han var vildt benovet og kunne slet ikke få armene ned igen. Han lovede os både læge, laborant,
jordmoder og sygeplejerske, og da han blev vist rundt i ambulancen, var han helt færdig. Dagen
efter kom PS. Dr. Taal sammen med chefen for distriktet og de var også vildt begejstrede men
knap så gavmilde med personale valget.

Dagen før (festen) var jeg vist ikke til stor hjælp, vist nok snarere, det modsatte. Men dagen
oprandt. Flagene blev hejst, 4 telte blev rejst, stolene blev hentet og gryderne kom i kog. Mange
flotte taler og stor begejstring fra alle. Der var vel omkring 1500 mennesker, der alle fik mad.
Snorene blev klippet på både skolen og klinikken, med efterfølgende dans og underholdning af de
lokale beboere.

En helt perfekt dag, som blev afsluttet med fyrværkeri (fra Ålborg fyrværkeri fabrik).
Efter indvielsen har Regeringen ansat (foreløbig) en jordmoder og en ambulancechauffør. Det er
der også hårdt brug for og jordmoderen skal også tage hånd om alle de andre problemer, som
kommer i landsbyen. Modue og Awa, der har en 2 årig uddannelse som sygepassere, hjælper ham
i det daglige (uden løn) og nu kommer regnsæsonen snart, så har ca. 90 % af patienterne malaria.
Fødeafdelingen kører bare derudaf med flere fødsler om ugen. De mere komplicerede bliver bragt
til et større hospital (af ambulancen).
Inden vi vendte hjem igen, nåede vi at opføre en bygning til personalet på klinikken samt en lille
udbygning til sengeafdelingen, indeholdende entre og toilet.
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