
 

 

Voor de renovatie en reparatie van 

opvang- weeshuis ‘Centre Ginndi’ zijn 

een groep van 9 vrijwilligers  (24t/m30 

januari) vertrokken naar Senegal. 

Gedurende hen verblijf zijn de 

waterleidingen, elektriciteitsleidingen, 

sanitaire voorzieningen, slaapkamers en de 

speelkamer gerenoveerd.  

 

Stichting Time to Help 
Januari – maart 2016 

Wij geloven  in  een thuis,  huis en toekomst 

Renovatie 
Opvang- Weeshuis 
‘Centre Ginndi’ in 

Senegal 
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 De buitenkant van de weeshuis is opnieuw 

geverft en is er complete een nieuwe tuin 

aangelegd. Zo zijn er nieuwe bomen 

geplant, hokken met konijnen en kippen, 

waar de verzorging van de deze dieren bij 

de kinderen liggen.  Zo hebben de kinderen 

een leuke bezigheid en leren ze 

verantwoordelijkheid. 

Oorspronkelijk waren er te weinig bedden 

en regelmatig moesten 3 kinderen een bed 

delen of zelfs op de grond slapen. Er zijn 

nieuwe bedden, matrassen, 

kussens en vliegennetten 

aangeschaft. Ook zijn de 

ventilators per kamer vernieuwd 

voor de zomermaanden waarbij 

Voedselpakket vluchtelingen  
crisisopvangcentrum in Utrecht 
Samen met vrijwilligers hebben we in 
Utrecht op 31 januari voedselpakketten 
uitgedeeld aan de vluchtelingen van de 

crisisopvang in Utrecht aan de 
amerikalaan. Dit is een doorlopend project 

en zal om de twee weken worden uitgevoerd 
tot 1 mei 2016.  
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Medische Missie 
Oeganda&Senegal 

In samenwerking met Stichting 

Sanitas zijn wij een medisch missie 

gestart; twee vijfdaagse medische 

missies (20 februari tot 4 maart 
2016) naar Oeganda en Senegal in 

Afrika met artsen en vrijwilligers om 

blindheid door cataract, navelbreuk, 

Fistel te behandelen en voorkomen. 

Daarnaast werden er medicijnen 

aangeschaft en in diverse dorpen 

worden naar behoefte 

medicamenten uitgeschreven. Tot 

slot een bezoek aan gebracht aan 

de kinderen in weeshuizen. 
 

Medische Missie Oeganda  

We zijn inmiddels verder en we kunnen 

terugkijken op een zeer geslaagde 

missie. 

Met een totaal van 2800 patiënten 

hebben we een ongekend aantal aan 

patiënten weten te halen. De cijfers zijn 

zo groots dat de cataract- en 

navelbreukoperaties tot op het moment 

van schrijven nog gaande zijn. Om deze 

medische missie te realiseren werd er 

€4500 uitgegeven aan medische 

instrumenten. Tevens werd er ongeveer 

€7000 uitgegeven aan medicatie. 

Als Europese organisatie hebben wij de 

allereerste medische screening weten 

te realiseren in het KYM Nile Hospital, 

te Jinja . Iets waar we absoluut trots op 

mogen zijn. Hiermee hopen wij een 

nieuwe weg in te hebben geslagen en 

andere organisaties te inspireren. 
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Weeshuis Restauratie 

Het weeshuis in Jinja is 

inmiddels voorzien van ruim 200 

nieuwe matrassen met  

beddengoed. Ook zijn er twee 

waterputten gerestaureerd en 

werd het weeshuis volledige 

schoongemaakt door onze 

vrijwilligers. Verder zijn de 

weeskinderen voorzien van nieuwe 

kleding en speelgoed. Dit hebben 

we weten te realiseren door de 

steun van maar liefst 2000 

donateurs. Als kers op de taart 

hebben we het weeshuis voorzien 

van een voedselvoorraad voor 

maar liefst een maand. 

We zijn onze partners en 

vrijwilligers in enorm dankbaar 

voor het realiseren van deze 

geweldige prestatie en we kijken 

alweer uit naar het volgende 

project! 



 

 

 


