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Aanpassing kraamunit 
 
Vanwege strenge geloofsregels is de man bijna 
nooit aanwezig bij de geboorte van zijn kind. Meer-
dere vrouwen liggen nl. in dezelfde ruimte. In 
maart hebben we een scheidingswand geplaatst 
en douche gordijnen gehangen zodat 2 geschei-
den ruimtes ontstaan. Geloofsovertuiging zou nu 
geen probleem moeten zijn om de mannen bij de 
bevalling aanwezig te laten zijn. Een kleine stap 
om mannen meer te betrekken bij hun gezin.  

.Kofferbakverkoop 
 
Met Hemelvaartsdag hebben we een zeer geslaagde kof-
ferbakverkoop gehad met dank aan Billy Bird park Hemel-
rijk. Maar liefst 160 verkoopkramen, muziek, vette hap, 
prachtig weer en een geweldige opbrengst voor BHC. We 
danken alle vrijwilligers en sponsoren die ons geweldig 
geholpen hebben. 
Ook volgend jaar gaan we weer voor een kofferbakver-
koop, we hopen deze zelfs in mei én september te orga-
niseren. 

 

Beste sponsoren, familie, vrienden en andere belangstellenden. 
 
We kijken terug op een bewogen jaar, een jaar waarin het leven voor velen niet gemakkelijker geworden is. 
Denk aan alle oorlogsslachtoffers en aan allen die door deze oorlog getroffen zijn. 
Zowel in Nederland maar natuurlijk ook in Afrika zijn velen slachtoffer geworden van gestegen prijzen met alle 
problematiek daar omheen. Het werk van Stichting Brufut Vooruit blijft ontzettend belangrijk, juist omdat de aller-
armste mensen in de regio op Brufut Health Center (BHC) aangewezen zijn.  

Laboratorium 
. 
Het laboratorium bij BHC is niet uitgerust voor de huidige toestroom van patiënten en 
zeker niet up to date om alle benodigde testen uit te voeren. Dankzij een vrijwilliger, 
voorheen verloskundige en medisch analist, loopt er nu een project om te bekijken wel-
ke korte en lange termijn interventies we in het laboratorium van BHC kunnen doorvoe-
ren. Mooie en noodzakelijke ontwikkelingen! 



Verloskundige materialen 
 
Vaak hebben de verloskundigen niet de juiste materi-
alen beschikbaar om hun werk goed te doen. 
We hebben voor alle 12 verloskundigen een tas sa-
mengesteld met daarin een bloeddrukmeter, partus en 
hechtset, thermometer, spatscherm en hoofdlamp. Nu 
maar op vertrouwen dat ze de tas ook daadwerkelijk 
meebrengen. Voor thuisbevallingen in hun eigen com-
pound zijn de tassen in ieder geval al ingezet! Voor 
het samenstellen van deze tassen danken we mede 
sponsor TRAP-in heel hartelijk. 

Challenge 
 
Op 1 oktober zijn we met 17 fanatiekelingen en 8 
auto’s vertrokken voor een rit van 7300km naar 
Gambia. Wat was er vooraf hard gewerkt om de 
auto’s goed te prepareren en heel veel extra spon-
sorgeld op te halen! Ondanks veel motorische 
pech hebben we als groep echt een fantastische rit 
gehad waarbij iedereen elkaar super ondersteund 
heeft. Mede dankzij de prachtige opbrengst van de 
Challenge 2022 en de 2 voorgaande edities kun-
nen we in 2023 starten met de bouw van de nieu-
we kraamunit! Voor de afbouw en inrichting heb-
ben we echter nog geld nodig, de inschrijving voor 
2023 is geopend dus zegt het voort……… Nog-
maals heel veel dank aan alle rijders en spons-
oren voor jullie inzet en donatie! Ook solidari-
teitswerkplaats Uden dank voor de geschonken 
gereedschapskisten. 



Family planning room 
 
Zoals hierboven beschreven is  anticonceptie nogal een taboe maar tevens een heel belangrijk onderwerp om 
veel Gambianen een betere toekomst te kunnen geven. Minder kinderen is meer geld over houden voor scho-
ling, beter geschoold betekent over het algemeen een betere gezondheid, betere gezondheid betekent meer 
geld over voor voedsel. De levensstandaard gaat dus omhoog. 
De staf van BHC heeft ons gevraagd te helpen met een nieuwe ruimte waar ze de postnatale controles kunnen 
doen met daaraan gekoppeld een anticonceptie gesprek (liefst met man en vrouw). Op deze manier is voor de 
buitenwereld niet zichtbaar waarvoor de vrouwen precies komen en hopen we het taboe te doorbreken. We 
hebben alleen nog een ruwe schets maar een nieuwe ruimte creëren die weer jaren mee kan kost gauw weer 
10.000 euro. Uw steun blijft echt hard nodig! 

 
Speciaal woord van dank: 

 
Aan Shop voor gezondheid die ons veel materialen 
doneren zoals bv. bloeddrukmeters, glucosemeters, 

weegschalen, saturatiemeters en pleisters.  
Heel erg fijn! 

 
Aan Ingrid van Tiel van Idea design & advertising 

voor het vele lay-out werk dat ze belangeloos voor 
ons doet. Heel belangrijk voor ons! 

 
Aan alle creatieve dames die mutsjes en dekentjes 
breien of ons op een andere creatieve manier on-

dersteunen. 

Verloskundige Geertje en dokter Kim 
 
Allereerst dank aan Geertje en Lonneke die samen veel fondsen geworven hebben en hiervoor veel belangrijke 
materialen voor de kraamunit hebben aangeschaft; Lamp voor bij de bevalling, bloeddrukmeters, doptones, 
bloedsuikerstrips, zwangerschapstesten, lampen en nog veel meer! 
Dank je wel aan Geertje en Kim voor jullie ondersteuning in BHC. Het valt echt niet mee om in een andere cul-
tuur je kennis blijvend over te dragen. De tijd is vaak kort maar de Gambiaanse verloskundigen werken maar 
wat graag samen, liefst voor langere tijd maar dat lukt nog niet. Het vertrouwen is er, nu in kleine stapjes kennis 
overdragen. Hieronder zomaar wat voorvallen die aangeven hoeveel werk er nog te doen is: 
- Een bevalling wil niet vlotten, na inwendig onderzoek blijken de hechtingen na de eerste bevalling nooit te zijn 
verwijderd! Geen kennis van wel en niet oplosbare hechtingen?? 
- Een compleet verbrand 1,5 jarig kindje wordt niet onder de douche gezet, pas na lang praten krijgt Kim het 
voor elkaar, te laat voor dit kindje. 
- Na de bevalling van het 10e kind overlijdt de moeder, vreselijk! Op gebied van family planning is nog veel te 
doen. Veel vrouwen willen wel anticonceptie maar nog een groot taboe voor mannen. 

 
Blijf ons steunen via  

NL 11 RBRB 0778 1529 44  
Ten name van Stichting Brufut Vooruit 

 
Wilt u informatie voor belastingvoordeel op 

giften met een periodieke schenking? 
 

Onze penningmeester helpt u graag, u leest 
er meer over op de website onder de knop 

DONEREN en bereken uw voordeel met onze 
schenkcalculator. 

www.stichting-brufut-vooruit.nl  

http://www.stichting-brufut-vooruit.nl


 

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

fijne kersttijd en veel inspiratie voor 2023 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 7 oktober 2023. 

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