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JAARPLAN 2017 

 

Voorwoord 

SKB4Gambia is een stichting welke is opgericht op 4 juli 2012 en die zich richt op 

het op vrijwillige basis opereren en training aanbieden door (vnl) SKB-

medewerkers in het Serekunda General Hospital te Serekunda (SKGH). 

Samen met de directie van dit ziekenhuis en de contactpersoon Sankung Jaiteh 
hoopt de stichting hiermee de kwaliteit van zorg te verbeteren. 
Belangrijk hierbij is het vasthouden van opgeleide artsen in dit ziekenhuis; 
daarnaast is er behoefte aan voorlichting op gebied van o.a. hygiëne, 
ondersteuning op het gebied van de automatisering en geven van onderwijs. 
Indien de financiële positie het toelaat, wil de stichting gemotiveerde 
medewerkers van het SKGH de kans geven om via de stichting een training te 
laten volgen, bij voorkeur in Gambia. 
De bedoeling is om het SKGH één tot twee keer per jaar te bezoeken. 
 
Samenstelling bestuur 
Carla Klein Breteler (voorzitter) 
Johan Wolters (penningmeester) 
Doreen Weelink (secretariaat en vice voorzitter) 
Bas van Beek (tot feb 2017 bestuurslid) 
  
Samenstelling kernteam (ovb) 
Bas van Beek 
Wendy van Wolferen 
Ria Huntink 
Jos Sprakel 
Linda Gijsbers 
Jan Roussel 
Jan te Kulve 
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Planning activiteiten 2017 
De bedoeling is om in januari/februari wederom naar Gambia te gaan o.a. voor de 
operaties aan de schildklier. 
Wat de teams betreft wordt er zorgvuldig gekeken naar de juiste bezetting. 
Gebleken is dat met kleinere teams en inschakeling van de Gambiaanse 
verpleegkundigen er efficiënter kan worden gewerkt. Bovendien is dan het 
leereffect groter en de kosten van de medische missie lager. 
De nadruk ligt weer op opereren, wondzorg, scholing en technische 
werkzaamheden, alsook het installeren in het SKGH van het gesponsorde 
anesthesietoestel. 
 
 
Februari 
Voorbereidend overleg met sportschool Wenters voor een benefietsportevent 
ten behoeve van SKB4Gambia. 
Flessenactie basisschool de Triangel in Aalten tbv de stichting. 
 
Maart 
Bestuursoverleg en teamoverleg 
Aanschaf van OK-setje voor amputatiemogelijkheden in het SKGH. 
 
April 
Bestuursoverleg en teamoverleg 
Inschrijven van teamleden voor missie oktober/november 2017 en missie 
februari/maart 2018 
Dit omdat er te veel  belangstellende mensen zijn voor één team; iedereen kan 
zijn/haar voorkeur aangeven en ook aangeven of er voorkeur is voor 
samenwerking. 
1 april sportevenement Wenters fitness tbv de Stichting. 
 
Mei/Juni/juli 
Zo nodig bestuurs- of teamoverleg inplannen 
Data voor de volgende missies duidelijk krijgen i.o.m. de contactpersoon 
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Augustus/September 
Teamoverleg waarbij de definitieve teams worden gepresenteerd en reis boeken 
voor de eerste (en evt. ook tweede) missie. 
Inpakdag organiseren voor evt. te verschepen benodigdheden voor de eerste 
missie. Uitgangspunt is dat alleen goederen worden verscheept die zinvol en 
bruikbaar zijn in het SKGH. Hierbij kan ook worden gedacht aan noodzakelijke 
apparatuur, instrumentarium en technische benodigdheden. 
 
Oktober/November 
Teamoverleg: Puntjes op de “i” zetten voor de eerstvolgende missie, waarbij 
opgemerkt dat tijdens deze missie ook de screening van de patiënten voor de 
missie in 2018 gedaan wordt. 
 
December 
Evt. nog weer materialen verzenden voor missie 2018 
Teamoverleg waarbij evaluatie laatste missie 
 
 
Sponsoring 
Nog maandelijkse bijdrage van enkele SKB medewerkers 
Vast sponsorbedrag vanuit bestuur SKB 
Sponsoring dmv van acties georganiseerd door bestuurs- en/of teamleden 
Incidentele sponsoring door personen 
 
 
Materialen en verscheping 
Er wordt nog steeds veel materiaal verscheept via Gambiaforyou/Marcoen 
Oomen (ze hebben nu ook een depot geopend in Nijkerkerveen Hooglandseweg 
19a). 
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Plannen 

*Sinds November wordt  verzocht om info te verkrijgen van het SKGH voor een 

ICT project welke dan ondersteund zou kunnen worden door de PUM (zij werken 

met experts in ontwikkelingslanden om kleine en middelgrote bedrijven te helpen 

met hun expertise). Bedoeling is om deze info voor juni rond te hebben. 

*Voorstel om gerichter middelen aan te schaffen waar het SKGH baat bij heeft. 

Gedacht wordt aan plaatsing zonnepanelen, aanschaf autoclaaf voor sterilisatie 

instrumentarium, een operatietafel, overzettafels voor de operatiekamer, 

uitzuigpotten( geen disposable), trolleys voor anesthesie, recovery 

*Evaluaties plannen na elke missie 

*Nog een anesthesieapparaat verschepen, indien er sponsoring voor is. 
 


