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Wat zouden we graag willen 

We zijn nog lang niet klaar in het ziekenhuis 

in Serrekunda; de directie van het SGH geeft 

aan dat ze nog steeds van onze ondersteu-

ning gebruik willen maken. 

Graag zouden we nog meer opleiding ter 

plekke verzorgen of opleidingsmogelijkheden 

bieden voor artsen in Gambia, waarbij ze er 

voor kiezen om na de opleiding in dit zieken-

huis hun vak uit te oefenen. 

Gebrek aan medische middelen en appara-

tuur  weerhoudt de kans op optimale zorg. 

Omdat het ziekenhuis zich vlakbij het toeris-

tengebied van Gambia bevindt, zou het ook 

mooi zijn, dat de kwaliteit van zorg gewaar-

borgd zou kunnen worden. 

 

Daarom 

Wilt u ons hierbij  ondersteunen, dan is het 

mogelijk om een financiële bijdrage te leve-

ren en te storten op bankrekeningnummer 

85.01.36.717 t.n.v. Stichting SKB4Gambia. 

Wat hebben we gedaan 

In ons project 2012 zijn veel patiënten in Gambia 

geopereerd door een algemeen chirurg. In het 

project 2013 richtten we ons met plastische chi-

rurgie op, met name (kinderen met), brandwon-

den.  Daarnaast is de wondzorg een speerpunt. 

Ook doen we tijdens het opereren aan 

“bedsideteaching” ter plekke. 

Wie zijn wij 

SKB4Gambia is een stichting uit Nederland, 

die als hulporganisatie vanuit het Streekzie-

kenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winters-

wijk is verbonden met het Serrekunda  

General Hospital (SGH) in Gambia. 

 

Wat is ons doel 

Vanuit het SKB vertrekken één of twee keer 

per jaar (medische) teams naar Gambia 

met als doel op vrijwillige basis te opereren 

en training aan te bieden. 

We hopen dat we samen met de medewer-

kers aldaar de kwaliteit van zorg kunnen 

verbeteren. 

In 2013 is een eenma-

lig project uitgevoerd. 

Dit hield in dat met 

hulp van de Neder-

landse bevolking en 

ziekenhuizen het 

Gambiaanse meisje 

Nyima naar Neder-

land kon komen.�

Ze had een levensbedreigende tumor waarvoor 

behandeling in Gambia niet mogelijk was. 

In Nederland is ze succesvol geopereerd. Inmid-

dels woont  ze nu weer samen met haar moeder 

en de rest van de familie  in Serrekunda. Mede 

dankzij alle hulp is Nyima nu een gezonde peu-

ter. 

Bijzonder project 

Bij voor baat onze hartelijke dank! 

 

Bestuur SKB4Gambia 
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