NIEUWSBRIEF Stichting Bakasso (Oktober 2021)

Beste geïnteresseerden, gevers en helpers,
Velen zien en volgen onze berichten via sociale media, maar dat geldt niet voor iedereen en daarom toch
deze e-mail, want er is veel te vertellen. Zoals voor velen was 2020 en het begin van 2021 een lastige
periode. Eind augustus heb ik jullie al laten weten dat jullie lang niets van ons hadden vernomen, maar dat
wij allesbehalve stil hebben gezeten.
Enorme voortuitgang
Een langdurige en heftige regenperiode in Guinee, waar normaliter al zo’n 4000 mm valt, is nu bijna voorbij
en ze gaan daar nu richting lente. Mijn partner is alweer enige tijd in Guinee om het project mede te
begeleiden. Op dit moment wordt er keihard gewerkt aan de plafonds. Ook de hekwerken en de deuren
zijn grotendeels geplaatst. Er zijn inmiddels ook volop voorbereidingen aan de gang voor de aan te leggen
bananen- en ananasplantage. Sinds enige weken wordt er, mede dankzij jullie bijdrage, weer volop
vooruitgang geboekt én het resultaat mag er zijn.

I DO Project
Sinds half september is Stichting Bakasso geselecteerd als één van de twaalf ‘I DO Project’(en) van de
Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit) voor de periode 2021/22. Het ‘I DO Project’
verbindt 5 ambitieuze en ruimdenkende tweedejaars studenten International Business Administration
én hun derdejaars coach aan een Nederlandse NGO. De studenten zetten 8 tot 10 uur per week hun
strategische kennis in en dragen actief bij aan het versterken van de positie en professionalisering
van onze Stichting.
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Inzameling in Nederland
In Nederland zijn wij druk bezig geweest om (medische) spullen, middelen en apparatuur in te zamelen.
Inmiddels staan er 2 opslagruimtes vol met spullen te wachten op verscheping naar ons project. Dan gaan
ook eindelijk de 130 gestapelde stoelen, die nu nog naast mijn eethoek staan (mijn zolder namelijk al vol)
richting Guinee. Wij hebben enorme hulp gekregen van de Firma Stöpler in de vorm van medische karren
en -schermen, bakken vol met instrumenten, maar ook pallets vol met o.a. bloeddrukmeters, otoscopen,
sterilisatiedoosjes en -rekken, infuusmiddelen, te veel om op te noemen. Via GrafiMedics twee CTapparaten met toebehoren en 1 defibrillator. Ook zijn er 10 computers, 20 minipc’s en 2 laptops
geschonken.

Als klap op de vuurpijl heeft Siemens Healthineers Nederland een echoapparaat gedoneerd. Deze laatste
is niet alleen belangrijk bij de algemene diagnostiek maar nog belangrijker om bij de zwangere vrouwen
bijtijds complicaties te kunnen vaststellen. In Guinee eindigt drie op de tien zwangerschappen – ook bij
jonge vrouwen – nog steeds met fatale gevolgen voor moeder en/of kind. We hopen met de nodige hulp
het ziekenhuis zo snel mogelijk open te laten gaan.
Blijf op de hoogte
Als je op de hoogte gehouden wilt worden van al onze berichten, wilt doneren, de website met de nieuwe
foto’s wilt bekijken of ons wilt volgen via één onze sociale mediakanalen dan kan dat allemaal via deze link:
https://linktr.ee/bakasso.nl
En ‘last but not least’: Als je ons wilt blijven steunen, graag.
En mocht je ons periodiek willen steunen dan zou dat helemaal geweldig zijn.
Blijf met ons “Geven om én voor Guinee"
Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Bakasso
José Schraauwers
Oprichtster en voorzitter
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