
   

SKB4Gambia; jaarverslag 2014   

 

1 

Jaarverslag 2014 SKB4Gambia 
 
Evaluatie 2013 
Na een succesvol project 2013, waar de nadruk lag op algemene, plastische chirurgie brandwonden en 
wondzorg, werd een evaluatie gepland onder het genot van een hapje en een drankje. 
Hieruit kwam naar voren dat het niet verstandig is om wederom met een grote groep te gaan, omdat 
het overzicht dan verloren gaat, er teveel mensen zijn, die persoonlijk wat geregeld willen hebben, maar 
wat niet te realiseren is. Tevens is het overzicht verdwenen. 
Voor wondzorg zijn er veel mogelijkheden en dit willen we dan ook als vast onderdeel behouden tijdens 
één van de missies in het jaar. 
Wendy van Wolferen (wondzorgspecialist) wordt toegevoegd aan het kernteam 
Men is van mening dat men niet zonder technische man naar Gambia kan gaan; dit moet iemand zijn die 
allround is en verstand heeft van medische apparatuur. De kans dat bijv. beademingsmachines het 
begeven is groot. 
Gaarne willen we personeel van het SGH aan tafel/bed, waarvan wij vinden dat ze gemotiveerd zijn; dit 
willen we aangeven bij het eerstvolgende bezoek in Gambia. 
Voorts wordt gedacht aan aanschaf (goed tweedehands) chirurgisch instrumentarium, dat we in eigen 
beheer houden. 
 
Amsterdam-Dakarchallenge 
Op 7 maart 2014 wordt een cheque met het geweldige bedrag van €12.524,- overhandigd aan de 
stichting namens de teams; de Good, the Bad and the Ugly. 
Dit zijn de teams die in November de Amsterdam-Dakarchallenge hebben gereden tbv de stichting; 
initiator hiervan was Annemieke Kreiter, verpleegkundig specialist oncologie in het SKB. 
Dit bedrag bestaat uit sponsorgeld en de opbrengst van de verkoop van de auto’s. 
Het geld van de opbrengst auto’s is nog in Gambia en wordt daar tijdelijk beheerd door Nederlandse 
mensen. In juni wordt er een bankrekening geopend in Gambia, tnv de stichting, waar het geld dan 
opgestort zal worden. 
 
Juni-project 
In juni vertrekken Johan Wolters en Carla Klein Breteler naar Gambia.  
Wederom worden ze hartelijk onthaald door Sankung Jaiteh  (contactpersoon) en de familie. 
Het doel van deze week is om een bankrekening te openen, bedrijven benaderen voor sponsoring – dit 
mbv flyers die gemaakt zijn ism de afdeling communicatie van het SKB, de opgeslagen materialen 
checken, een les geven aan verpleegkundigen over nazorg chirurgische patiënten, een gesprek over het 
beleid van het Serekunda general Hospital met de directeur Baba Njie en het bezoeken van Nyima en 
haar familie. 
(Nyima is een meisje dat in februari 2013 naar Nederland is gehaald door de stichting , gesponsord door 
de Nederlandse bevolking. Ze is geopereerd is het Radboud aan een tumor aan haar stuitje dat 
bedreigend was voor haar blaas en darmen. 
Ze bleek in juni in een goede conditie te zijn; de familie sprak wederom de grote dankbaarheid voor de 
geboden hulp uit.) 
De bankrekening werd geopend, verspreid over zo’n 4 dagen en werk voor vele employees… 
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Vanuit deze rekening werd de helft van de opleiding  voor Sankung betaald: een management opleiding 
tbv zijn functie als health officer  aan het Management Development  Institute. 
Sankung zal voor het einde van dit jaar zijn eerste examen moeten doen en wil daar ons een verslag van 
sturen. 
Voor het openen van de rekening en de daarbij behorende aanvragen vroeg de beherende Nederlandse 
Stichting in Gambia,  een behoorlijk bedrag , niet passend bij de acties die ondernomen waren; In 
overeenstemming is daar de helft van teruggestort naar de Gambiaanse rekening van SKB4Gambia. 
 
Het gesprek met de directeur  Baba Njie was verhelderend; hij ga f duidelijk aan dat hij het ziekenhuis 
wil ontwikkelen tot het beste ziekenhuis van Gambia. 
Hij wil daarom ook een verslag van alle problemen die we als team waren tegengekomen in november 
2013, zodat hij dit kan tonen aan het ministerie. Dit is opgestuurd in september. 
Bovendien heeft Johan hem aangegeven dat hij graag uitwisseling wil van de financiële jaarverslagen 
maar het wachten is nog steeds op reactie en het opsturen van het financiële jaarverslag van het SGH….. 
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het ontvangen van het medische team. 
Eerst gesprek met de directie en contactpersoon, dan rondleiding over het ziekenhuisterrein en in het 
ziekenhuis en de plannen voor de geplande missie bespreken; weten waar wij terecht kunnen als er 
afspraken niet nagekomen worden en aan het eind een mondelinge en daarna een schriftelijke 
evaluatie. 
De directeur gaf ook nog aan dat er een derde operatiekamer wordt gebouwd. 
Ook wil hij het SGH als centrum ontwikkelen voor West-Afrika voor meisjes/vrouwen die na de bevalling 
door het ontbreken van medische ondersteuning van veel problemen overhouden die uitmonden in 
fistels in het blaas/darm/vaginagebied. 
 
Een hartelijke begroeting, zoals altijd volgde in het SGH..en als altijd de vraag…wanneer komen jullie 
met het team terug. 
Dit wordt gepland op 9 januari t/m 23 januari 2014, aangezien het ( orthopedische) Canadese team in 
november wil komen. 
Geadviseerd wordt om niet te dicht op elkaar te komen, want dan zou de gemotiveerdheid van het 
eigen personeel van het SGH kunnen afnemen. 
(Echter denkt ons team zelf dat het mogelijk ook wel voordelen heeft als we elkaar enkele dagen 
overlappen het overnemen van nazorg van de geopereerde patiënten….) 
 
In juni is het ministerie van volksgezondheid in Gambia al druk bezig met het beschermen van Gambia 
tegen de Ebola uitbraak in omliggende landen. 
Aangezien het team in het SGH in aanraking kan komen met een onbekende Ebola-besmetting, wordt 
helaas het project van 9-23 januari 2015 geannuleerd. 
Het bericht wordt met begrip en spijt ontvangen in Gambia. 
De lijst met opmerkingen en aanbevelingen nav de het project november 2013 wordt in juli opgestuurd 
naar de directie en de contactpersoon (Sankung) van het SGH. 
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Samenwerking 
Ook het Canadese team en het project van Saxion en de Travel health clinic wijzigen hun plannen ivm de 
Ebola uitbraak in West-Afrika. Met al deze teams heeft SKB4Gambia contact. De Travel health clinic is 
bezig met het organiseren van een ambulance voor een kraamkliniek in Wellingara.  Het logo van onze 
stichting is ook bevestigd op deze ambulance. Er zijn ook gesprekken geweest met Saxion en THC om 
indien mogelijk,  samen te werken. Bekeken wordt om een evt. verscheping van materialen in 2015 
samen met THC te doen, indien dit goedkoper kan. 
 
Verscheping 
In November wordt er 6 m3 aan materialen ingepakt voor verscheping. Vele mensen van het kernteam 
helpen zaterdag 1 november met het inpakken  welke opgehaald worden door met Gambiaforyou. Deze 
stichting verscheept materialen voor een goedkoper bedrag dan het vorige transportbedrijf. 
De container zal rond kerst in de haven van Banjul arriveren. Echter door een misverstand vertrekt de 
container met onze materialen pas een week voor kerst;  gelukkig is het allemaal lang houdbaar 
materiaal. Sankung wordt hierover ingelicht. 
 
Afspraken 
Half december wordt nogmaals verzocht aan Sankung om een kort verslag van zijn opleiding te 
schrijven;Sankung belooft dat dit volgt.( zie hieronder) 
Tevens wordt Baba Njie, de directeur gevraagd om een jaarplan voor 2015 op te sturen. 
Johan heeft hem ook ondersteuning aangeboden in de financiële administratie, zolas reeds hierboven 
beschreven; echter er volgt nog geen reactie…. 
 
22 december kwam het bestuur van SKB4Gambia weer bij elkaar voor o.a. het jaarplan 2015. 
Er zijn weer plannen om in 2015 2x te gaan; één keer met een wondzorgteam en een keer met een 
medisch team. Dit wordt begin volgend jaar definitief besloten. 
 
Er wordt een prijsopgave aangevraagd voor aanschaf van eigen instrumentarium aangezien het 
materiaal in Gambia sterk verouderd of niet aanwezig is; begin 2015 wordt definitief besloten wat er 
wordt aangeschaft. 
 
Sponsoring 
Vanuit het SKB worden we nog steeds maandelijks ondersteund door medewerkers. 
Er is een kleine bedrage tevens van vrijwilligers EHBO zwarte cross, ook vanuit SKB-medewerkers. 
Daarnaast komt er soms vanuit onverwachte hoek een bijdrage zoals “ballads for Gambia”  waarna 
Marian van Eerden een mooi bedrag op de rekening stort. 
 
Een sponsoring van een Nederlands bedrijf om een anaesthesie medewerker ( Baboucarr Ceesay) verder 
op te leiden,  gaat vanwege de financiële crisis niet door; dit plan is eind december bij Cordaid 
ingediend; hopelijk kan dit worden gesponsord door deze organisatie. 
 
Per 1 december is  Dhr. Bert Kleinlugtenbeld de nieuwe directeur van het SKB; hij vervangt Henri 
Janssen, die ons project als directeur een warm hart heeft toegedragen. 
Er zal nog een gesprek volgen met hem ; hij heeft al wel aangegeven dat geïnteresseerd in het project. 
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Verslag Sankung Jaiteh 
 

SKB4Gambia 

Neitherland 
Dear SKB4GAMBIA, 

I am honored to be one of the recipients of the skb4gambia Sponsorship. Thanks to your 

generous support I am the first in my institute to attend a Management Course at The Gambia 

Management Development Institute since the inauguration of the Hospital. 

After completion of my course from MDI the career will enable me with the following skills. 

an understanding of organizational behaviour and structure; 

analyzing statistical Data; 

a creative approach to problem solving; 

decision-making; 

persuasive written and oral communication; 

numeracy and the ability to research, interpret and use business and financial data; 

self-reliance, initiative and the ability to manage time, projects and resources; 

Appreciation of the causes and effects of economic and other external changes. 

Growing up in a less privileged community has not only offered financial and academic 

challenges, but has also helped me realize the value of a college education. 

I have just begun my career as a freshman at Management Development Institute/University 

and can already report that my academics are off to a first-rate start. My plans at this stage are to 

complete a major in Management. MDI/University offers one of the finest programs in the 

country and I consider myself fortunate to be able to attend. 

Working as a volunteer in my community throughout my high school career, I enjoyed helping 

people learn about community services available to them. I hope to be able to serve in a 

Managerial position sometime in the future, where I might have even more of an ability to help 

less fortunate and under-represented social groups.  My educational pursuits would not be 

possible without generous support from SKB4GAMBIA sponsors from your organization.  

I believe we will work hard to sustain this project for the benefit of the people of the Gambia and 

the entire SKB4GAMBIA at large. I hope the sponsor will continue till the level I want to end 

the career and to sponsor more people.  

  

Thank you for enabling this opportunity! 

Sincerely, 

 

Sankung K.T. Jaiteh-Health Information Officer 

 


