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JAARPLAN 2020 
 
 
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, waarbij bedsideteaching plaatsvindt. Ook 
verrichten de technici onderhoud en reparaties en wordt er in 2020 bekeken of er een 
bijdrage geleverd kan worden op de röntgenafdeling. 
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 is de recovery aangepast, waarvoor 4 
wendbare (transport)trolleys worden geleverd.  
Dit betekent dat het vervoer van een patiënt na het uitslapen, niet meer via de 
operatiekamer hoeft te gebeuren. Eén van de aanbevelingen, die uitgevoerd is. In 2020 
wordt de recovery voorzien van een monitor (via de geschonken AED) Ook  wordt er veel 
wondzorgmateriaal achtergelaten, zodat de surgical ward een poos vooruit kan. 
De bedoeling is om het KGH één tot twee keer per jaar te bezoeken.  
 
Samenstelling bestuur  
Carla Klein Breteler (voorzitter)(IC/CC/verpleegkundige)  
Johan Wolters (penningmeester)  
Monique Sellink (secretariaat en vice voorzitter)( OK-assistente)  
 
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) 
Doreen Weelink (IC/CC/verpleegkundige)  
 
Beheerder website  
Eric Spaargaren 
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Planning activiteiten 2020 
 
Januari  
Opstellen financieel jaarverslag 2019, begroting 2020 en jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 
voor website.  
 
8ste missie van 10 januari-24 januari 2020 
Op 6 januari 2020 zullen Jan (chirurg) en Carla (verpleegkundige en coördinator) afreizen 
om alvast de patiënten te screenen, zodat er in de week erop met de 1ste operatie gestart 
kan worden. Op vrijdag 10 januari zullen de 11 andere teamleden arriveren. Deze bestaan 
uit: Jennifer en Els (röntgen/echo laboranten) en Geert en Geert,(technici); deze 4 personen 
blijven één week, tot de 17de. 
Daarnaast komen Oscar en Ria (anesthesisten) Mart (anesthesie-assistent) Monique en 
Liesbeth (OK-assistentes) Edwin (recoveryverpleegkundige) Manon 
(verpleegkundige/wondzorg), zij blijven allen tot de 24ste. 
De 1ste zaterdag vindt er een rondleiding plaats op het ziekenhuisterrein en worden de 
verscheepte materialen geïnstalleerd. 
Ingezet wordt op operaties (m.n. Schildklierok’s) wondzorg, bedsideteaching, mogelijkheden 
bekijken op de röntgenafdeling en reparaties verrichten. 
 
Februari 
Na de missie gaat het bestuur een eerste evaluatie houden, waarna er een vragenlijst naar 
de deelnemers gaat. 
Ook moet er gekeken worden wat de meest “praktische” maand voor een volgende missie is 
in het SKB. 
Overleg met de CEO van het KGH over “vaste” missie maand->november of januari is het 
meest gunstigste in het SKB; tevens wordt gevraagd wat een gynaecoloog zou kunnen 
betekenen. 
 
Maart/april/mei 
Een evaluatie van de missie januari 2020 onder het genot van een hapje en drankje.  
 
April  
Bestuurs- en kernteamoverleg  
In het SKB een oproep doen voor belangstellenden voor een volgende missie. 
 
Zo nodig bestuurs- of teamoverleg inplannen  
Bestellingen doen voor aanvulling medicatie en materialen.  
Inpakdag voor een evt. missie in november/januari? plannen.  
 

 
Augustus/September  
Teamoverleg waarbij het evt. definitieve team wordt gepresenteerd indien november.  
Inpakdag voor evt. te verschepen benodigdheden voor de volgende missie. 
 
Oktober  
Laatste overleg plannen voor de evt. novembermissie of 
Teamoverleg waarbij het evt. definitieve team wordt gepresenteerd indien januari.  
 
November  
Missie onder voorbehoud/anders overleg voor januari  
 
December  
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Evaluatie/overleg  
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. 
Sinds januari kan er bewaakt worden op de recovery door gebruik te maken van de 
monitorfunctie van de geschonken AED’s. 
 
Samenwerking: Ibou Camara (clubfootfoundation Gambia) heeft nog steeds interesse in 
samenwerking met onze stichting. Evt. voor tenotomie (door chirurg/orthopeed) We 
proberen dit jaar te starten met de samenwerking met Ibou Camara van de Gambiaanse 
Clubfootfoundation met de orthopedie; er inzage moet worden verkregen welke ingrepen ze, 
naast de klompvoetjes, willen gaan doen. 
Ook willen we voor gynaecologie proberen duidelijkheid te krijgen waar vraag naar is. 
Door SKB4Gambia wordt rekening gehouden met de planning van de Canadezen, die al 
voor ons missies draaiden in het KGH. 
 


