
 

JAARPLAN 2021 

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. Les geven is ook één van de 
speerpunten. 
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 een poging 
gedaan om de recovery aan te passen, waarvoor 4 wendbare 
(transport)trolleys zijn geleverd. Tijdens de laatste missie in 2020 is het gelukt 
om een röntgenapparaat te repareren, zodat er weer 2 zijn om te gebruiken. 
Iedereen, van elk team, levert elke missie weer een waardevolle bijdrage; de 
waardering wordt ook door het management van het KGH uitgesproken. 
 
Hopelijk kan er in 2021 weer een missie worden gepland, waarbij er wellicht 
ook gestart kan worden met ondersteuning van de Gambian 
Clubfootfoundation van Ibou Camara door een orthopeed uit het SKB. 
Er zijn wel een aantal nieuwe voorwaarden voor teams die Gambia komen 
bezoeken, opgelegd door de Gambiaanse regering; als bestuur zullen bekijken 
hoe we hieraan kunnen voldoen. 
De meeste voorwaarden zijn echter al wel bekend.  
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)( OK-assistente) 
 
 



Samenstelling kernteam  
Als boven aangevuld met: 
Bas van Beek (anesthesiemedewerker) 
Wendy van Wolferen (wondzorgverpleegkundige) 
Ria Huntink (anesthesist) 
Jan Roussel (chirurg) 
Jan te Kulve (technische man) 
Doreen Weelink (IC/CC verpleegkundige) 
Linda Gijsbers heeft in 2020 het kernteam verlaten 
 
 
Beheerder website 
Eric Spaargaren 
Emailbeheerders: Carla Klein Breteler en Monique Sellink 
 
Facebooksite 
Beheerders Carla Klein Breteler en Jennifer Grosman 
Jennifer is inmiddels geen SKB-ster meer; ze ondersteunt de facebooksite nog; 
indien er weer een nieuwe missie gepland kan worden, wordt er een verzoek 
voor een vervangster voor haar uitgedaan. 
 
Planning  activiteiten 2021 
Januari 
Opstellen financieel jaarverslag 2020, begroting 2021 en jaarverslag 2020 en 
jaarplan 2021 voor website. 
 
Februari/maart 
Planning van een overleg met orthopeed Robert Berg, Frits Küpers (kinderarts), 
Mark van der Gaast (gynacoloog)  en evt. nog meerdere geïnteresseerde 
specialisten met het bestuur en 1 of 2 specialisten uit het kernteam. 
 
April 
Een evaluatie plannen van de missie jan 2020 onder het genot van een hapje en 
drankje. (??) 
 
Bestuursoverleg: hopend dat er meer duidelijkheid is wat er wel/niet mogelijk 
is door het Covid-19 virus nu de aanpak door de overheid dmv vaccineren is 
ingezet.  
Bekijken of er een missie is te plannen of dat we nog een maand moeten 
afwachten (iom management KGH en Canadezen) (?) 



Dit dan bespreken in een kernteamoverleg. 
Bekijken of realisatie van bedgordijnen tussen de bedden in het KGH mogelijk is 
iom technische man. 
 
Mei/Juni/juli 
In het SKB een oproep doen voor belangstellenden voor een volgende missie(?) 
voor november 2021 of anders doorschuiven naar januari 2022 
Indien groen licht: juli definitieve groep vaststellen en de reis organiseren. 
2? personen afreizen voor check (zie onder augustus/september). 
Alternatief voor check beademingsmachine zou videobellen met de technische 
man (Anthony) van het KGH kunnen zijn. 
 
 
Augustus/September 
Teamoverleg waarbij het evt. definitieve team wordt uitgenodigd en 
gepresenteerd wordt. 
Inpak-dag voor te verschepen benodigdheden voor de volgende missie.  
Uitgangspunt is dat alleen goederen worden verscheept die zinvol en bruikbaar 
zijn. 
De vraag is of er nog weer een extra beademingsmachine moet worden 
aangeschaft of dat er kan worden volstaan met een 
onderhoudsbeurt/onderdelen. Mogelijk zou videobellen met de technische 
man van het KGH ook al veel kunnen ondervangen; werkt dit niet, dan 
zou er eigenlijk een delegatie meer dan 2 maand van te voren moeten afreizen 
(ivm evt. verscheping) om de machines te checken. Optie is om dit te doen 
tegelijk met het checken van patiënten en de materialen, die dan toch meer 
dan een jaar niet gebruikt zijn. 
 
Oktober 
Laatste overleg plannen voor de evt. novembermissie 
 
November 
Missie onder voorbehoud/doorschuiven naar januari 2022 (?) 
Indien doorschuiven, evt. afreizen chirurg en coördinator voor controle 
machine ism met KGH-technici, medicatie, materiaal en patiëntenscreening. 
 
December 
Evaluatie missie…. Of de laatste overleggen plannen voor de januari 2022 
missie. 
 
 



 
 
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 particulieren/bedrijven 
 
Materialen en verscheping 
Er wordt nog steeds veel materiaal verscheept via Gambia for you. Ook is er 
een nieuwe verschepingsmaatschappij: Benegambia die een aanleverpunt 
heeft in Hengelo (O). Daarnaast is er ook 2x gebruik gemaakt van Goods for 
Gambia met afleverpunt in Aalten (echter dit is wel de duurste 
vervoersstichting). De te verschepen materialen worden opgeslagen in 
Beltrum. Wat niet gebruikt kan worden, wordt afgegeven aan een stichting 
voor Roemenië. 
 
 
 
Plannen 
Met het management van het KGH wordt overlegd aan welk medisch-technisch  
apparatuur vanuit patiënten perspectief behoefte bestaat, zodat wij evt. met 
gesponsorde investeringen hierop in kunnen springen. 
Ook wordt hen gevraagd om concrete wensen uit te spreken voor 
geïnteresseerde specialisten uit andere vakgroepen (o.a 
kindergeneeskunde/verloskunde), zodat van te voren duidelijk is wat de 
verwachtingen, maar ook de mogelijkheden zijn, om hierop te anticiperen. 
Dit laatste geldt ook voor Ibou Camara, voorzitter van de Clubfootfoundiation, 
aangaande de orthopeed. 
 
 


