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Verhelpen brandwonden van AWA  

Roosendaal, Juni 2020 

 
Aanleiding 
Awa uit Serrakunda is 4 jaar oud en heeft haar lichaam (vooral been, hand en 
arm) twee jaar geleden verbrand. Doordat op dat moment in haar land geen 
kundigheid is/was om het goed te verzorgen zal zij levenslang gehandicapt 
blijven.  
De enige mogelijkheid is om hersteloperaties in het buitenland te laten 
plaatsvinden zodat Awa een toekomst krijgt. 
Dit is nu mogelijk geworden door een samenwerkingsverband tussen Gambia 
en Turkije. Awa kan in Ankara worden geopereerd!! 
Om alle brandwonden aan haar benen en vooral haar hand en arm te 
verhelpen zijn meerdere ingrijpende operaties nodig. 
De reiskosten van Gambia naar Turkije en de operaties worden betaald door 
de overheden, maar alle overige kosten zijn voor eigen rekening van de 
moeder en vader van Awa. 
Awa zal de komende jaren dus, in het grootste en gespecialiseerde ziekenhuis vanTurkije, 
verschillende keren geopereerd moeten worden en moeder en dochter zullen zolang het, 
volgens de artsen nodig is, in Ankara moeten blijven voor de nodige controles en de nazorg 
behandelingen. 
 
De behandelingen 
Awa is met haar moeder op 23 december 2019 in Ankara aangekomen en ze 
hebben tijdelijk hun intrek moeten nemen in het Pinar Hotel. 
Op 29 januari 2020 heeft de eerste operatie plaatsgevonden en deze is goed 
verlopen. 
Begin april zijn Awa en Sirra verhuisd naar een appartement. 
 
Op 19 juni is Awa voor de tweede keer geopereerd.  
Deze operatie was zeer ingrijpend. 
Bij deze operatie zijn er 3 vingers losgemaakt en is er donorhuid van haar 
bovenbeen gebruikt, wat ontzettend pijnlijk is.  
Tevens zijn er in haar vingers pinnetjes geplaatst zodat ze hopelijk haar 
vingers weer kan gaan bewegen.  
Binnenkort gaat Awa starten met fysiotherapie en het is nog niet bekend of dit 
zelf betaald moet worden of dat de overheid dit gaat betalen. 
Over enkele maanden volgt de derde operatie en daarom moeten Awa en Sirra vermoedelijk 
nog tot het einde van het jaar in Ankara blijven. 
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Kostenoverzicht 
Zoals gesteld worden de reiskosten van Gambia naar Turkije en de operaties en nazorg 
vergoed, maar alle overige kosten zijn voor eigen rekening en dat is een behoorlijk bedrag! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op verschillende manieren heeft het gezin gezocht naar middelen om de bijkomende kosten 
te betalen. Hieronder hiervan een overzicht. 
 

 
 
Als ook de fysiotherapie voor 
eigen rekening komt, is het 
tekort begroot op € 4.816,00 !!  

Omschrijving Kosten 
per mnd

Aantal 
mnd Totaal

Verblijfkosten

* Pinar Hotel Ankara € 300,00 4 € 1.200,00

* Appartement (incl. alle energiekosten) € 250,00 8 € 2.000,00

Eten en drinken € 80,00 8 € 640,00

Vervoerskosten

* Voor controle afspraken in het ziekenhuis € 20,00 12 € 240,00

Verzorging Awa (na operaties)

* Verbandmiddelen hand en been € 30,00 12 € 360,00

* Creme en olie voor de huid € 20,00 12 € 240,00

* Pampers € 8,00 12 € 96,00

* Kleding,vooral ondergoed en winterkleding € 10,00 12 € 120,00

Overig

* Telefoonkosten € 25,00 12 € 300,00

Onvoorzien € 10,00 12 € 120,00

* Dokterskosten moeder (maagproblemen) € 200,00

* Fysiotherapie na 2e operatie: 
4 weken intensief is € 150,00 per week

€ 600,00

* Taxikosten van en naar fysiotherapie € 300,00

Totale begroting voor 2020 € 6.416,00

Begroting bijkomende kosten "Verhelpen brandwonden AWA" voor 2020

Omschrijving Inkomsten Kosten Verschil

Inkomsten

Lening € 700,00

Schenkingnen € 300,00

Donatie stichting "You and me for Gambia" € 750,00

Eigenbijdrage van echtgenoot en vader € 450,00

Bijdrage vrienden Sirra en Awa € 100,00

Kosten

Begroting kosten  2020 € 6.416,00

Aflossen lening € 700,00

Tekort voor 2020 € 2.300,00 € 7.116,00 € 4.816,00

Financiering bijkomende kosten
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De toekomst 
Ook zal Awa in 2021 nog een paar operaties moeten ondergaan.  
Onduidelijk is nu nog wat dit allemaal betekent voor de bijkomende kosten, maar gebaseerd 
op de ervaringen van dit jaar gaan we uit van een begroting van ongeveer € 5.500,00!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusie. 
We gaan ervan uit dat Awa straks weer, door de behandelingen in Ankara, normaal kan 
functioneren en een goede toekomst tegemoet gaat, maar het gezin kan zelf absoluut niet 
alle bijkomende kosten betalen en hebben dus alle hulp nodig die we kunnen bieden. 
 
Daarom zal onze stichting “You and me for Gambia” verschillende acties opstarten om 
hiervoor donaties te ontvangen, zodat het gezin niet wordt geconfronteerd met een schuld, 
en ze daardoor niet meer in hun primaire levensbehoefte kunnen voorzien. 
 
Donaties zijn van harte welkom op: 
Rekeningnummer: NL39 SNSB 0705 9759 32 t.n.v. Stichting You and me for Gambia met als 
omschrijving “Herstel brandwonden Awa” 
 
Of direct via https://www.youandmeforgambia.com/doneren/   
En kies bij project ”Herstel brandwonden Awa” 
 
 
Bedankt namens de stichting “You and me for Gambia” en uiteraard Awa en Sirra 
https://www.youandmeforgambia.com  
 

Omschrijving Kosten 
per mnd

Aantal 
mnd Totaal

Verblijfkosten

* Appartement (incl. alle energiekosten) € 250,00 12 € 3.000,00

Eten en drinken € 80,00 12 € 960,00

Vervoerskosten € 0,00

* Voor controle afspraken in het ziekenhuis € 20,00 12 € 240,00

Verzorging Awa (na operaties) € 0,00

* Verbandmiddelen hand en been € 30,00 12 € 360,00

* Creme en olie voor de huid € 20,00 12 € 240,00

* Pampers € 8,00 12 € 96,00

* Kleding,vooral ondergoed en winterkleding € 10,00 12 € 120,00

€ 0,00

Overig € 0,00

* Telefoonkosten € 25,00 12 € 300,00

€ 0,00

Onvoorzien € 20,00 12 € 240,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale begroting voor 2021 € 463,00 € 5.556,00

Begroting bijkomende kosten "Verhelpen brandwonden AWA" voor 2021


