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JAARPLAN 2022 
 
 
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).  
Tijdens de aanwezigheid van het medisch/technische team, worden er zoveel mogelijk 
patiënten geopereerd en wondzorg verleend, waarbij bedside-teaching plaatsvindt. Ook 
verrichten de technici en röntgenmedewerkers onderhoud en reparaties. 
De laatste missies is er ingezet om de operatiekamer te verbeteren, door o.a. een OK-tafel, een 
anesthesieapparaat en een OK-lamp te plaatsen; de recovery is aangepast o.a met een monitor 
en 4 wendbare (transport)trolleys en op de röntgenafdeling is er een apparaat functioneel 
gemaakt. We hopen dit in de toekomst te kunnen handhaven. 
De bedoeling is om het KGH tenminste één 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)  
Jan Roussel (chirurg)  
Jan te Kulve (technische man) 
Doreen Weelink (IC/CC/verpleegkundige/endoscopieverpleegkundige i.o.) 
 
 
Beheerder website  
Eric Spaargaren 
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Meerjarenplanning; 
*Veiligheid materiaal/apparatuur waarborgen: goede controle van o.a. beademingsmachines, 

onderhoud en eventueel vervangen van apparatuur iom het management van het KGH 
*overleg over uitvoerbaarheid aanbevelingen, w.o. ook de veiligheid voor het personeel van het 
Kanifing general hospital benoemd wordt, denk aan controle stroomvoorziening! 
*ondersteuning in organisatie en opslag van verstuurd medisch materiaal naar het KGH;  
Er is veel (kostbaar) materiaal, wat er wel is, maar waar toch om gevraagd wordt, maar ook dat 
daar niet bruikbaar is.  
 
Wensen: 
*Een console voor de röntgenafdeling (evt. met bijdrage via het KGH/ vanwege de hoge kosten) 
*Voor de gynaecologie: 
-Gynaecologische stoel (niet elektrisch) 
-Echoapparaat met een vaginale probe 
-Doptone en of CTG apparaat 
 
Hiervoor kan een deel in de kosten bijgedragen worden vanuit de stichting, daarnaast zijn er 
zijn om een crowdfunding op te zetten. 
 
Samenwerking: 
Ibou Camara (clubfootfoundation Gambia) heeft nog steeds interesse in samenwerking met 
onze stichting. Evt. voor tenotomie (door chirurg/orthopeed) We proberen te starten met de 
samenwerking met Ibou Camara van de Gambiaanse Clubfootfoundation met de orthopedie, er 
moet ook evt. inzage worden verkregen welke ingrepen ze, naast de klompvoetjes, willen gaan 
doen. Waarschijnlijk wordt er ook nog contact opgenomen met orthopeed de Vries, die al vaker 
in Gambia en meerdere Afrikaanse landen heeft geopereerd. Contact wordt gelegd via Francien 
Smits, coordinatoor van Gambia-child. 
 
 
Door SKB4Gambia wordt rekening gehouden met de planning van de Canadezen, die al voor 
ons missies draaiden in het KGH; we verwachten dat andere stichtingen dit ook doen. 
Alle plannen worden besproken met het management van het KGH. 
 
 
Planning activiteiten 2022 
 
Januari-maart 
Opstellen financieel jaarverslag 2021, begroting 2022 en jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 
voor website.  
 
9de missie van 6-13 februari 
Op 6 februari reist een team van 15 personen af naar Gambia voor een week ondersteuning in 
het KGH. Vanwege het veelvuldig wijzigen van Corendon van vluchten, lukt het helaas maar om 
voor een week af te reizen. Er gaan 2 nieuwe artsen mee en daarnaast ook nog 3 leden die 
voor het eerst een missie mee maken. Ingezet wordt op operaties wondzorg, bedside-teaching, 
wederom mogelijkheden bekijken op de röntgenafdeling, daar ook proberen machines 
operationeel te krijgen en reparaties verrichten. 
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Februari 
Na de missie wordt er een vragenlijst naar de deelnemers gestuurd, waarin ze hun 
aanbevelingen maar ook dat wat goed ging kunnen melden. 
 
Maart/april/mei 
Bestuuursoverleg nav enquete missie 2022 
Een evaluatie van de missie februari 2022 met team + bestuur onder het genot van een hapje 
en drankje, waarbij de uitkomst van de enquete wordt besproken. 
 
April - Augustus 
Bestuurs- en kernteamoverleg  
In het SKB via intranet een oproep doen voor belangstellenden voor een volgende missie.  
Nav uitkomst: 
-medicatie en materiaal inkoop plannen 
-inpakdag voor november plannen, indien missie begin 2023 is, anders aanpassen 
 
Juli 
2 juli:10 jarig bestaan van de stichting, waaraan we zeker aandacht willen besteden. 
Er wordt gedacht aan een foto-expositie en een receptie rond deze datum. 
 
Oktober  
1ste overleg plannen voor nieuwe 2023 missie (?) 
Contacten over vereiste papieren voor deelnemers met de desbetreffende instanties in Gambia 
aangaande artsen en verpleegkundigen 
 
November  
Inpakdag, tevens overlegmoment   
verscheping inplannen; let op duur verscheping(!) 
 
December  
Laatste vergadering dit jaar met team missie 2023 
 
 
Sponsoring  
Vast sponsorbedrag vanuit bestuur SKB/jaarlijks  
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 materiaal verscheept via Gambia for you/Marcoen Oomen. (ook een depot 
geopend in Nijkerkerveen Hooglandseweg 19a).  
De te verschepen materialen worden opgeslagen in Beltrum. Wat niet gebruikt kan worden, 
wordt opgehaald door kringloop Bohero Borculo/John Kamphuis (contact) voor Oekraïne.  
 
 


