JAARPLAN 2018
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) SKBmedewerkers in het Serekunda General Hospital te Serekunda.(SKGH)
Samen met de directie van dit ziekenhuis en de contactpersonen Sankung Jaiteh
en Isatou Samba hoopt de stichting hiermee de kwaliteit van zorg te verbeteren.
Isatou wil ondersteunen in alles wat OK-gerelateerd is en Sankung voor alle
andere zaken.
Belangrijk hierbij is het vasthouden van opgeleide artsen in dit ziekenhuis;
daarnaast is er behoefte aan voorlichting op gebied van o.a. hygiëne,
ondersteuning op het gebied van de automatisering en geven van onderwijs.
Indien de financiële positie het toelaat, wil de stichting gemotiveerde
medewerkers van het SKGH de kans geven om via de stichting een training te
laten volgen, bij voorkeur in Gambia.
De bedoeling is om het SKGH één tot twee keer per jaar te bezoeken.
Samenstelling bestuur
Carla Klein Breteler (voorzitter)
Johan Wolters (penningmeester)
Doreen Weelink (secretariaat en vice voorzitter)
Samenstelling kernteam
Als boven aangevuld met:
Bas van Beek
Wendy van Wolferen
Ria Huntink
Linda Gijsbers
Jan Roussel
Jan te Kulve
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Planning activiteiten 2018
11 januari: laatste bestuur en team 2018/1 overleg voor de volgende missie.
Van 26 januari t/m 9 februari was de volgende missie ingepland, maar vanwege
overboeking wordt deze missie een dag doorgeschoven, dus van 27 januari tot 10
februari.
Echter er zijn al 14 patiënten opgeroepen om 27 januari aanwezig te zijn voor
controle, dus wordt besloten dat Jan R en Carla KB een dag eerder afreizen.
Wat de teams betreft wordt er zorgvuldig gekeken naar de juiste bezetting.
Gebleken is dat met kleinere teams en inschakeling van de Gambiaanse
verpleegkundigen er efficiënter kan worden gewerkt. Bovendien is dan het
leereffect groter en de kosten van de medische missie lager. De nadruk ligt weer
op opereren, wondzorg, scholing en technische werkzaamheden.
De bedoeling is dat de installatie van de reeds in werking zijnde autoclaaf wordt
afgerond en dat de capnograaf wordt geinstalleerd.
Februari
Maart
Een evaluatie van de missie 2017/2 en 2018/1 onder het genot van een hapje en
drankje.
April
Bestuursoverleg en kernteamoverleg
Plannen voor missie november 2018? en missie…….?
Mei/Juni/juli
Zo nodig bestuurs- of teamoverleg inplannen
Data voor de volgende missies duidelijk krijgen i.o.m. de contactpersonen Gambia
Augustus/September
Teamoverleg waarbij het definitieve team wordt gepresenteerd voor november.
Inpakdag organiseren voor evt. te verschepen benodigdheden voor de missie.
Uitgangspunt is dat alleen goederen worden verscheept die zinvol en bruikbaar
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zijn in het SKGH. Hierbij kan ook worden gedacht aan noodzakelijke apparatuur,
instrumentarium en technische benodigdheden.
Oktober/November
Teamoverleg: Puntjes op de “i” zetten voor de eerstvolgende missie, waarbij
opgemerkt dat tijdens deze missie ook evt.de screening van de patiënten voor de
missie in 2019 gedaan wordt.
December

Sponsoring
Nog maandelijkse bijdrage van enkele SKB-medewerkers
Vast sponsorbedrag vanuit bestuur SKB
Sponsoring dmv van acties georganiseerd door bestuurs en/of teamleden
Incidentiële sponsoring door personen/ vanuit kerken
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:
Voorstel/recommendation vanuit het team 2017/2 is om aandacht te besteden aan
brandwondenzorg onder sedatie
*vanuit de Deventer ziekenhuizen is een echoapparaat tbv zwangere vrouwen
aangeboden; de bedoeling is dat deze verscheept wordt.
Voorwaarde is dat ze er mee kunnen werken en dat het niet in de opslag gezet
wordt; dit is inmiddels nagevraagd.
*we zijn benaderd door Clubfoot Gambia (Basiru Ndau en Ibou Camara); ze willen
graag samenwerken met onze stichting. Afgesproken dat we kunnen bemiddelen
vanuit onze expertise.
*Evaluaties plannen na elke missie
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