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JAARPLAN 2019 

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 Kanifing General Hospital te Serekunda. (KGH). 
Tijdens de aanwezigheid van een medisch/technisch team, worden er 
zoveel mogelijk patiënten geopereerd en wondzorg verleend. Ook verricht 
de technische man onderhoud en reparaties. 
De laatste missies is er ingezet om de operatiekamer te verbeteren, door 
o.a. een OK-tafel, een anesthesieapparaat en een OK-lamp; in 2019 wordt 
een poging gedaan om de recovery aan te passen, waarvoor 4 wendbare 
(transport)trolleys worden geleverd. Ook is beloofd dat de deur naar de hal 
wordt aangepast door het management van het KGH, alsook de sanitaire 
voorzieningen. 
Dit betekent dat het vervoer van een patiënt na het uitslapen, niet meer via 
de operatiekamer hoeft te gebeuren. Eén van de aanbevelingen, die dit 
jaar uitgevoerd zal worden. 
De bedoeling is om het KGH één tot twee keer per jaar te bezoeken. 
 
Samenstelling bestuur 
Carla Klein Breteler (voorzitter)(IC/CC/rec verpleegkundige) 
Johan Wolters (penningmeester) 
Doreen Weelink (secretariaat en vice voorzitter)( IC/CC/rec 
verpleegkundige) 
 
Samenstelling kernteam  
Als boven aangevuld met: 
Bas van Beek (anesthesiemedewerker) 
Wendy van Wolferen (wondzorgverpleegkundige) 
Ria Huntink (anesthesist) 
Linda Gijsbers (OK-assistente)Jan Roussel (chirurg) 
Jan te Kulve (technische man) 
 
Beheerder website 
Eric Spaargaren 
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Planning  activiteiten 2019 
 
Januari 
Opstellen financieel jaarverslag 2018, begroting 2019 en jaarverslag 2018 
en jaarplan 2019 voor website. 
 
Februari  
Op 4 februari vindt de laatste vergadering plaats met het bestuur, kernteam 
en team februari 2019. 
Tevens wordt dan een optie besproken voor een missie onder voorbehoud 
in november. 
Dit gebeurt altijd in overleg met de Canadezen, zodat we niet in dezelfde 
weken plannen. 
7de missie van 11 februari – 27 februari 2019 
Op 11 februari zullen Jan, Geert en Carla afreizen om alvast de patiënten 
te screenen, zodat er donderdagmiddag 14 februari met de 1ste operatie 
gestart kan worden. Donderdagmorgen zal het verscheepte materiaal 
geïnstalleerd worden m.b.v de overige teamleden die woensdag 13 februari 
aankomen en zullen de 4 trolleys voor de recovery overhandigd en 
geïnstalleerd worden. 
Geert zal het nodige onderhoud verrichten, zodat er gestart kan worden 
met het OK-programma. De planning zal er wat anders uit zien dan de 
voorgaande missies, door een andere dag van aankomst; dit is besproken 
met het team en is akkoord bevonden. 
 
Maart  
Een evaluatie van de missie feb 2019 onder het genot van een hapje en 
drankje. 
 
April 
Bestuurs- en kernteamoverleg 
In het SKB een oproep doen voor belangstellenden voor een volgende 
missie. 
 

Mei/Juni/juli 
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Zo nodig bestuurs- of teamoverleg inplannen 
Bestellingen doen voor aanvulling medicatie en materialen. 
Inpakdag voor een evt. missie in november plannen. 
Augustus/September 
Teamoverleg waarbij het evt. definitieve team wordt gepresenteerd voor november. 
Inpakdag voor evt. te verschepen benodigdheden voor de volgende missie.  
Uitgangspunt is dat alleen goederen worden verscheept die zinvol en bruikbaar zijn in 
het KGH. 
 
Oktober 
Laatste overleg plannen voor de evt. novembermissie 
 
November 
Missie onder voorbehoud 
 
December 
evaluatie 
 
Sponsoring 
Vast sponsorbedrag vanuit bestuur SKB 
Sponsoring door kerken/diaconieën 
Sponsoring d.m.v van acties georganiseerd door bestuurs en/of teamleden 
Incidentele sponsoring door personen/bedrijven 
 
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). De te 
verschepen materialen worden opgeslagen in Beltrum. Wat niet gebruikt kan worden, 
wordt afgegeven aan een stichting voor Roemenië. 
 
Plannen 
Met de leiding van het KGH wordt overlegd aan welke medisch-technische apparatuur 
vanuit patiënten perspectief behoefte bestaat, zodat wij evt. met gesponsorde 
investeringen hierop in kunnen springen. Men zit al te denken aan een monitor voor 
bewaking op de uitslaapkamer. 
Er is aan hen verzocht om zelf enkele saturatiemeters aan te schaffen voor bewaking 
van vitale functies. Ook zijn de wasmachine en droger stuk en moet alle was met de 
handen worden gedaan door de wasvrouwen, wat niet wenselijk is i.v.m. de hygiëne. 
Gevraagd wordt om mee te denken 
 


