Jaarverslag SKB4GAMBIA 2021

Voorwoord
SKB4Gambia is een stichting welke is opgericht op 2 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)
Samen met de directie van dit ziekenhuis en een contactpersoon hoopt de stichting hiermee de
kwaliteit van zorg te verbeteren o.a. door met een medisch/technisch team tijdens de missies te
opereren, wondzorg, onderwijs en hulp bij reparaties te bieden.
Indien de financiële positie het toelaat wil de stichting ook medewerkers van het ziekenhuis de
kans geven om via het SKB een training te laten volgen (bij voorkeur in Gambia).
Er is geregeld contact met de directie van het KGH.
De bedoeling is het ziekenhuis in Serekunda één tot twee maal per jaar te bezoeken.

Samenstelling bestuur
Carla Klein Breteler (voorzitter)
Johan Wolters (penningmeester)
Monique Sellink (secretaris)
Samenstelling kernteam
Als boven, aangevuld met:
Wendy van Wolferen
Bas van Beek
Ria Huntink
Jan Roussel
Jan te Kulve
Doreen Weelink
Onderhoud website
Eric Spaargaren
Toegang tot infoadres: Carla Klein Breteler en Monique Sellink
Facebook
Beheerders: Carla Klein Breteler, Monique Sellink Jennifer Grosman (teamlid januari 2020)
Jennifer blijft dit doen tot dat er een vervanger gevonden wordt.
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Huishoudelijk reglement Stichting "SKB4Gambia"
1. Inleiding
Artikel 10 van de oprichtingsakte bepaalt als volgt:
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden
geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1
van toepassing (Het besluit moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering
waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn).
2. Doel
Artikel 2 lid 2 bepaalt dat de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het
verzorgen van operaties in, en het aanbieden en verzorgen van trainingen door medewerkers
van het SKB aan het General Hospital in Serekunda, het verzorgen van voorlichting op het
gebied van hygiëne, het verzorgen van onderwijs en het verzorgen van ondersteuning op het
gebied van automatisering. Daarnaast tracht de stichting eens per jaar, dan wel zo vaak als
mogelijk, een team van het SKB het General Hospital in Serekunda te laten bezoeken.
3. Kernteam
Naast het bestuur beschikt de stichting over een zogenaamd kernteam. Dit kernteam bestaat uit
een aantal medewerkers, een directielid en eventueel medisch
specialisten of oud specialisten (van het SKB), welke ondersteuning bieden voor het realiseren
van de in artikel 2 genoemde doelen.
4. Financiële regelingen teamleden
Voor de leden van het team dat het Kanifing General Hospital in Serekunda bezoekt zijn de
volgende regelingen van kracht m.b.t:
a. aansprakelijkheidsverzekering, deze zal voor zover mogelijk gedekt worden via de
aansprakelijkheidspolis van het SKB (thans Centramed)
b. reisverzekering met dekking voor arbeidsongeschiktheid, dient door het teamlid zelf te
worden afgesloten.
c. reis- en verblijfkosten van een teamlid komen bij een eerste bezoek aan Gambia volledig
voor eigen rekening. Voor een eventueel volgend bezoek van het teamlid, zullen de kosten,
voor zover mogelijk gedekt worden uit de geldelijke bijdrage van het ziekenhuis ad € 2.500 voor
het gehele team. Indien de totale kosten voor reis-en verblijfkosten hoger uitvallen, zullen,
afhankelijk van de financiële speelruimte, deze meerkosten door de stichting worden vergoed.
Is dit niet mogelijk, dan wordt een eigen bijdrage van het teamlid gevraagd.
d. indien door teamleden, ter voorbereiding op een bezoek aan Gambia, noodzakelijke
reiskosten van enige omvang worden gemaakt, dan kunnen deze worden gedeclareerd tegen
het fiscaal vrije tarief (thans € 0,19 per kilometer)
e. de verzuimde werktijd van de SKB medewerker komt, in overleg met de verantwoordelijk
teammanager, tijdens het bezoek aan Gambia voor de helft van de contractuele arbeidstijd,
voor eigen rekening (eigen vakantiedagen).
f. vaccinaties worden uitgevoerd door de Travel Health Clinic. De hiermee gepaard gaande
kosten worden, voor zover niet vergoed door de eigen ziektekostenverzekeraar, door het SKB
voor rekening genomen.( Alleen voor de eerste vaccinaties).
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5. Vermogen
Het vermogen van de stichting zal, behoudens een door het bestuur verantwoord geachte
buffer, geheel worden aangewend voor het doel van de stichting.
6. Sponsoring
Door de directie van het SKB is een sponsorbeleid vastgesteld, waarin jaarlijks €
5.000 beschikbaar wordt gesteld aan de Stichting SKB4Gambia. Hiervan is € 2.500 cash
beschikbaar voor de reis- en verblijfkosten van het medisch team dat Gambia bezoekt, de
overige € 2.500 kan worden aangewend in de vorm van compensatie van de verzuimtijd.
7. Bestuursvergaderingen
Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. Het bestuur stelt hiertoe
een vergaderschema op.
8. Boekjaar en jaarstukken
De penningmeester dient per het einde van het boekjaar een balans en een staat van baten en
lasten over het geëindigde boekjaar op te maken. De penningmeester kan deze
werkzaamheden eventueel uitbesteden aan een deskundige derde. Naast deze financiële
stukken stelt het bestuur een jaarverslag op, waarin aan het maatschappelijk verkeer
verantwoording wordt afgelegd over de realisatie van de doelen.
2021
Een jaar waarin helaas door de wereldwijde covidpandemie geen missie kon plaatsvinden.
Januari
Eind januari ontvangt de ceo van het KGH weer verschillende verscheepte materialen, w.o
bedscreens, mondmaskers en verbandmateriaal.
Juli
De moeder van Isa* heeft ons weer benaderd en gevraagd of we weer kaarten, knuffels e.d.
willen uitdelen in Gambia
Oktober
- 2 pallets met verschillende maten handschoenen, 175.000 stuks worden opgestuurd naar het
KGH, deze zouden voor kerst gelost worden, maar er is weer een vertraging.
-Een rubberen ring voor de niet goed meer werkende autoclaaf is besteld in Portugal, deze was
niet op tijd binnen om in november af te leveren en wordt dus in februari 2022 meegenomen.
-Er wordt een team voor de missie februari 2022 gevormd nav de aanmeldingen; we moeten
enkele mensen teleurstellen en deze hebben persoonlijk contact gehad met het bestuur.
Voor de missie die in februari 2022 is gepland en die nog vol onzekerheden is ivm de corona,
blijkt ineens door vervelende omstandigheden de chirurg niet mee te kunnen.
Binnen het SKB zijn een gynaecoloog en een chirurg bereid om deze plek in te vullen; in totaal
zijn er 15 deelnemers.
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November
20 november is er weer een gezamenlijke inpakdag; er wordt 9m3 aan (medische) materialen
verscheept, via Gambia for You. Vlak daarna krijgen we bericht dat het mogelijk meer tijd kost,
voordat de containers aankomen en gelost worden. We duimen dat ze voor onze missie in
februari arriveren!
Eind november gaat bestuurslid Carla met haar echtgenoot voor een vakantie naar Gambia,
tijdens dit verblijf doet ze enkele dagen checks voor de stichting aangaande:
*de beademingsmachine
*beide boxen/ opslag boven de operatiekamers, waar uit één van de twee, materialen met
toestemming zijn gehaald. De rest zat er nog netjes in.
*kennis gemaakt met het nieuwe hoofd van de OK en dr Camara (chirurg) gesproken over de
komende missie in febr. Hij wil, net zoals dr Green Harris (gynaecoloog), potentiële kandidaten
voor chirurgie en gynaecologie doorgeven aan onze artsen.
*Dr Saffie van het KGH, hoopt dat er snel weer een team komt, vooral w.b. de
schildklierpatiënten-> de wachtlijst is enorm gegroeid.
*Navraag of er voldoende zuurstof is: ja
*gesprek met CEO Mr Manneh over de aankomende missie in februari
*screen afgegeven aan technici (Anthony) om een mogelijke reparatie te realiseren van een
röntgenapparaat; deze is 24 december weer afgegeven aan de CEO, omdat de techneut het
niet aandurfde.
*Knuffels van Isa* uitgedeeld op de kinderafdeling van het KGH
*hotel waar mogelijk verbleven wordt in februari bezocht
*cash geld op de Gambiaanse bankrekening gestort (heeft vorig jaar online 6 weken geduurd)
*In Banjul, social health and welfare (soort Wouda) wordt een 2de hands kunstbeen afgegeven,
waaruit onderdelen gebruikt kunnen worden voor Ansu, die een nieuw been aangemeten moet
krijgen. Destijds is het been van hem geamputeerd, vanwege een botinfectie.
Half november wordt de reis voor de 15 missieleden geboekt, nadat het hotel bezocht was.
Het hotel is zeer basic en de receptionist is verzocht om de beste kamers voor de teamleden te
organiseren.
Echter bij Corendon is er veel heen en weer geschuif van datums, omdat ze minder gaan
vliegen op Gambia, wat voor de nodige onrust zorgt binnen het team, want verschuiven is maar
zo niet gedaan. De deelnemers werken nagenoeg allemaal in het SKB en hebben rekening te
houden met de planning aldaar.
Uiteindelijk wordt er besloten om 6-13 februari te gaan, helaas kort, maar wel met als doel deze
week toch, zoals altijd, optimaal te benutten!
Eind december volgt er ook nog een bericht, dat we overgaan naar een ander hotel vanwege de
slechte staat van het geboekte hotel.
December
Na enkele maanden het verzoek om ons te registeren bij het Medical and Dental Council,
ontvangen we begin december eindelijk een antwoord; we waren verward met een ander NL
team, waardoor er een behoorlijke vertraging wordt opgelopen.. We moeten allemaal een
“certificate of Good standing” meesturen, wat weer een behoorlijke kostenpost is en wat door de
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late reactie van het council, waarschijnlijk ook niet op tijd kan worden aangeleverd. Dit is
medegedeeld aan het council.

Nyima
Naast de medisch/technische missie loopt het project met Nyima nog.
Van het overgebleven ingezamelde geld (dat dus niet behoort aan onze stichting) voor haar
operatie in 2013 in Nederland kan ze naar school gaan. De school wordt ondersteund door de
stichting “Staphorst helpt Gambia”.
Via deze stichting wordt het geld overgemaakt en de directrice Patience Jatta stuurt ons
geregeld een update over haar prestaties. In september vertelt de directrice dat de familie
alweer moest verhuizen, dit betekent dat ze vervoer nodig heeft. Binnen het bestuur is dit
besproken en dit gaat betaald worden vanuit het bedrag dat nog voor haar beschikbaar is.
Inmiddels is er ook de mogelijkheid met de familie van Nyima contact te maken, want zus
Fatoumatta heeft een mobiele telefoon met whats app.
Sponsoring/financieel
*het SKB ondersteunt zoals afgesproken, ook worden de teamleden verzekerd voor hun
werkzaamheden door het SKB
*Vanuit kerken en gemeentes ontvangen we ook sponsoring, af en toe wordt er gevraagd
lezingen te geven door stichtingsmedewerkers
*via particulieren
Materialen en verscheping
Er komt nog steeds veel materiaal binnen vanuit thuiszorgorganisaties, het SKB en andere
zorgcentra, bedrijven en particulieren. Wat niet naar Gambia kan, gaat door naar een stichting
die in Roemenië helpt.
De verscheping vindt plaats via Gambia for you; ook is er een mogelijkheid om via Hengelo (O)
materialen te laten verschepen met een nieuw bedrijf: Benegambia (oud-medewerker GfY). Dit
jaar is er 1x een voorraad (medische) materialen verscheept met Gamrupa in juli.
Contacten
Er is onderling contact met het team Deventer dat afreist naar Brikama in Gambia, via voormalig
bestuurslid Noëlle.
Tevens met de Canadezen en af en toe met andere personen die soms het KGH bezoeken.
Via de website wordt er via het aanmeldingsformulier ook contact gezocht door mensen die
persoonlijk mee willen. Door de bestuursleden wordt advies gegeven hierin.
Uiteraard wordt er onderling veel gecommuniceerd door de bestuursleden; vele dingen die in
Nederland vanzelfsprekend zijn gaan op een andere manier in Gambia, wat veel tijd kost en
toch ook geregeld voor frustraties zorgt. Toch wordt er steeds naar gestreefd dit op te lossen,
waarbij er veel beroep op het stichtingsbestuur gedaan wordt.
Regelmatig is er contact met het management van het KGH. Er zijn meerdere specialisten uit
het SKB die belangstelling tonen, aan het management wordt gevraagd waar ze specifiek in
kunnen bijdragen.
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Het vergaderen met het bestuur heeft 2x fysiek plaats gevonden en ook online; dit laatste is
voor iedereen niet altijd even gemakkelijk en de voorkeur gaat uit naar fysiek, mits de
coronaregels dit toelaten

Inentingen en check bij terugkomst
*Iedereen wordt geattendeerd op de benodigde inentingen; de vaccinatie voor meningitis zal
iedere 5 jaar herhaald moeten worden.
Er wordt gezorgd voor medicatie voor het team indien nodig tijdens verblijf.
Een kernteam- of bestuurslid zal zorgen dat mensen een MRSA-testset ontvangen ->alleen
keel- en neuskweek. Het indienen van de kweken wordt kortgesloten met de hygiëniste.
Voor malariapreventie zal iedereen zelf medicatie moeten regelen.
Covid:
Er wordt bekeken of het veilig is voor een team om af te reizen naar Gambia.
Dit gebeurt d.m.v:
*Overheidssite
*Contact met de CEO van het KGH
*Contact met andere medische teams, die ook in Gambia werken
*toestand bekeken in november door teamlid/ is enige indicatie voor februari
*iedereen krijgt zelftests mee
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