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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. 
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; daarnaast is er behoefte 
aan voorlichting op gebied van o.a. hygiëne, geven van onderwijs. Indien 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) 
Als laatste wil men graag ondersteuning op het gebied van automatisering. 
De bedoeling is dat het ziekenhuis in Serekunda een tot twee maal per jaar te 
bezoeken.  
 
Samenstelling bestuur 
Carla Klein Breteler (voorzitter) 
Noelle Navis (secretaris) 
Johan Wolters (penningmeester) 
Doreen Weelink (vice-voorzitter) 
 
Samenstelling kernteam 
Als boven, aangevuld met: 
Bas van Beek 
Ria Elschot 
Jan Elschot 
Henri Janssen 
Dini van Alfen 
Jan Willem Helmink 
Wendy van Wolferen  
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Planning 2014/2015 
Het besluit om niet in november 2014 weer een project uit te voeren is genomen 
vanwege de kans op verminderde gemotiveerdheid van het eigen personeel als er 
meerdere buitenlandse teams na elkaar komen. 
Het Canadese team komt in November en daarom is besloten om ons project door te 
schuiven naar januari 2015. 
We willen dan wel proberen om het personeel van het Serrekunda General Hospital, 
dat oprecht gemotiveerd lijkt te zijn bij ons project te betrekken en terplekke 
scholing/skills te bieden. 
 
Januari: 
Februari: Evaluatie project 2013/ plannen maken voor project 2014/2015    
 
Maart: bericht op intranet dat geïnteresseerden voor januari 2015 zich kunnen 
aanmelden (1x snijdend team. Daarnaast voorbereiden openen van rekening in juni 
2014 in Gambia/ +inentingsprogramma?/ voorbereidingen januari 2015. 
Verder wordt een gedacht aan een tweede project in 2015. 
 
April/mei: opdrachten voor juni 2014 duidelijk hebben. Vaststellen team 2015/ reis 
boeken juni 2014 1-2 personen. 
 
Mei: opdrachten juni 2014 duidelijk (o.a. foto’s/inventarisatie 
instrumentarium/vastleggen welke Gambiaanse medewerkers met het snijdend team 
mee kunnen draaien / voorbereiden project 2015 
 
Juni: voorbereiden project 2015/openen rekening en voorbereiding leden van het 
bestuur gaan hiervoor naar Gambia 
 
Juli: voorbereiden project 2015/ EHBO zwarte cross/ sponsorloop september? 
Evaluatie week juni in Gambia. 
 
Augustus: reis boeken?/indien nodig, materialen inpakken voor verscheping 
september, afhankelijk van de tijd van aankomst, mogelijk nog maand later. 
 
September: voorbereiden project 2015 /sponsorloop 
 
Oktober: voorbereiden project 2015 
 
November: voorbereiding project 2015/plannen maken tweede project 2015? 
 
December: afronden voorbereiding project 2015 
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Sponsoring 
Dit hele jaar worden ook weer actief sponsors benaderd.  
De contacten die reeds gelegd waren met Dokters van de Wereld, 
Cordaid en Interplast worden gecontinueerd. 
Indien deelnemers team 2014 willen, kunnen ze als EHBO-ers op de Zwarte Cross 
diensten draaien; dit geldt ook voor medewerkers van het SKB. 
Deelnemers kunnen de betaling van deze diensten ten gunste van hun eigen reis 
gebruiken of dit bijdragen aan de stichting. 
Daarnaast wordt er ook weer gedacht aan een sponsorloop in September 2014. 
 
 
 
Materialen en verscheping 
 
Materialen blijven bruikbaar; echter er moet zorgvuldig bekeken worden of deze 
gebruikt kunnen worden, dwz er is in 2013 enorm veel verscheept, waarvan een deel 
niet goed bruikbaar. 
Afgesproken is dat we, indien nodig, gericht gaan verschepen en niet zomaar “alles” 
meer verschepen. Een deel kunnen we ook onder humanitair goederenvervoer 
meenemen tijdens de vlucht. 
De verscheping van de materialen wordt gedaan door een containervervoerbedrijf uit 
Coevorden, onder de naam Ahlers. Echter door ziekte van de eigenaar is dit 
overgenomen, waarover de belanghebbenden zijn geïnformeerd. 
 
Ook willen we bekijken of we tweedehands chirurgisch instrumentarium kunnen 
aanschaffen voor de stichting; deze nemen we dan ook weer mee terug naar 
Nederland. 
 


