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Jaarverslag SKB4GAMBIA 2019 

 

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)  
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) per juli/ voorheen Doreen Weelink 

 
 
Samenstelling kernteam  
Als boven, aangevuld met:  
Linda Gijsbers  
Wendy van Wolferen  
Bas van Beek  
Ria Huntink  
Jan Roussel  
Jan te Kulve  
Doreen Weelink per juli  
 

 
Onderhoud website  
Eric Spaargaren 
Toegang tot infoadres: Carla Klein Breteler en Monique Sellink 
 
Facebooksite SKB4Gambia 
Beheerders: Carla Klein Breteler en sinds december ook Jennifer Grosman (teamlid januari 
2020) 
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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 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 Medirisk)  
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 SKBmedewerker 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. (voor de eerste vaccinaties). 
 
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. 
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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. 

 

2019 

Januari/februari 

Op 4 februari is de laatste bijeenkomst van het team voor het vertrek naar Gambia; er gaan 

dit jaar 11 teamleden mee. 

7de missie van 11 februari – 27 februari 2019 
Op 11 februari zijn Jan, Carla en Geert afgereisd om alvast de patiënten te screenen resp. 
reparaties te verrichten, zodat er donderdagmiddag 14 februari met de 1ste operatie gestart 
kon worden. Donderdagmorgen 14 feb. werd het verscheepte materiaal geïnstalleerd m.b.v 
de overige teamleden die woensdag 13 februari aankwamen en werden de 4 trolleys voor de 
recovery overhandigd en geïnstalleerd. 
Geert is korter aanwezig en heeft geprobeerd de OK-tafel te repareren, echter dit lukte ook 

deze keer niet: prioriteit nummer 1voor de volgende missie. 

De planning zag er wat anders dan de voorgaande missies, door een andere dag van 
aankomst; dit was door het team akkoord bevonden. 
Chirurgie:38 patiënten werden aan verschillende aandoeningen geopereerd, 4 zijn er 
gecanceld: 2 kwamen niet opdagen, 1 geweigerd door de vader en 1 te hoog risico. 
Wondzorg; 106 patiënten werden behandeld. 
Er werd bedside teaching gegeven en de anesthesisten hebben geïntroduceerd dat de 
kinderen met ouders naar de OK komen en op schoot van de ouders ingeleid worden. 
Meerdere aanbevelingen werden in een powerpoint gepresenteerd aan het bestuur van het 
KGH. Wederom kunnen we spreken van een geslaagde missie zonder complicaties! 
 
Wat bijzonder was…..over de MoU (Memorandum of Understanding) werd niet meer 
gesproken, er is enorm veel tijd in gestoken door meerdere personen van onze stichting en 
het wachten was op een reactie vanuit het KGH. Deze is er niet gekomen, ook niet 
gedurende het jaar 2019. Wij laten het hierbij…. 
 
 
Bij aankomst van het team in het hotel was er gezorgd voor een geldwisselaar; ook kochten 
een aantal mensen een Gambiaanse simkaart wat erg handig bleek; goede verbinding en 
bereikbaarheid, ook prima te bellen via What’s App.Gezamenlijk is er tijdens de missie een 
dorp bezocht waar een optreden was van een dansgroep. Eén van de anesthesisten mocht 
een speciaal optreden geven, uiteindelijk mocht iedereen meedoen. 
Door verschillende teamleden zijn er op de vrije dagen nog andere excursies gedaan. 
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Tijdens deze missie is er ook een wasmachine gekocht in Gambia ten behoeve van het 
KGH. 
Deze is geheel gesponsord door één persoon. Tijdens de missie van jan 2020 wordt een 2de 
aangeschaft van de rest van het sponsorgeld. 
 

Maart/April 
Er wordt een oproep gedaan op intranet van het SKB voor deelname aan een volgende 
missie; in november is het helaas niet haalbaar. I.o.m de Canadezen en de CEO wordt deze 
in maart gepland; echter de CEO lijkt zich vergist (!) te hebben met een ander Nederlands 
team…en daarom wordt na enig geschuif de missie in januari gepland. 
 
Tijdens een vakantie van een van de bestuursleden laat het hoofd van de OK vol trots de 
kapstok zien met de overschorten/-schoenen voor de ouders die hun kinderen begeleiden 
naar de OK/een aanbeveling die is overgenomen! 
 
Juni/juli 
Op 27 juni volgt er een overleg met het kernteam en het bestuur; hierin worden de 
aandachtspunten uit de afgelopen missie besproken.  
Doreen geeft aan te willen stoppen met de bestuursfunctie, wil het overbruggen tot een 
nieuwe kandidaat is gevonden. 
Begin juli biedt Monique Sellink zich aan als bestuurslid; zij heeft ook al vaker deelgenomen 
aan een missie. 
Er hebben zich een aantal geïnteresseerden aangemeld voor missie 2020 
De compressor van de beademingsmachine lijkt stuk te zijn; er wordt een nieuwe 
compressor opgestuurd, echter ondertussen bleek het toch iets met de O2 aanvoer te zijn en 
werd de machine gerepareerd. De compressor is in bezit van de CEO en wordt tijdens de 
missie 2020 opgeslagen in de kist boven de operatiekamer. 
 
Augustus 
8 augustus evalueert het team februari 2019 samen met het bestuur onder genot van een 
hapje en een drankje de missie. 
 
September 2019 
Op 9 sept vergadert het bestuur weer. 
Johan heeft een (beleids)notitie opgesteld welke besproken wordt. 
 
Beleidsnotitie SKB4Gambia 
 
Tijdens de evaluatie van de laatste missie (februari 2019) zijn er enkele suggesties gedaan voor 
uitbreiding of aanvulling van de medische en technische dienstverlening die onze stichting biedt aan 
het Kanifing General Hospital in Serekunda. 
 
Wat wordt er tot nu toe gedaan? 
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. 
Tijdens de laatste missies is het accent van de chirurgie komen te liggen bij de struma-operaties, 
waarbij het ook wenselijk is dat de chirurg van het KGH mee opereert, zodat hij kennis en 
vaardigheden op doet. 
Onze wondzorg verpleegkundigen geven ook instructie voor de behandeling van grote 
(brand)wonden. Dit heeft ertoe geleid dat het niveau van de wondbehandeling sterk is verbeterd. 
Het verzoek is om de wondzorgverpleegkundige in het KGH in een voorraad eenduidige materialen te 
voorzien. 
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Onze anesthesisten en anesthesieverpleegkundigen geven instructies voor intuberen, beademing en 
pijnbehandeling. 
 
Waaraan wordt gedacht v.w.b. uitbreiding of aanvulling van de medische en ondersteunende 
dienstverlening? 

1. Onder de (voorlopige) aanmeldingen voor het team januari 2020 is een internist/oncoloog 
die aangeeft graag iets op het gebied van de palliatieve zorg te willen doen. Wat en hoe is op 
dit moment nog niet duidelijk. Hierover zal een gesprek met haar worden gevoerd. 

2. Ibou Camara van de Clubfootfoundation heeft weer contact opgenomen met Carla; hij is nog 
steeds bezig met het Ponsetigipsen van kinderen met klompvoeten. Een aantal van deze 
behandelingen lukt niet en er is hulp nodig van een orthopeed (de achillispees moet dan 
worden doorgenomen onder lokale verdoving.)  Monique Sellink wil hierover van gedachten 
wisselen met orthopeed Berg. Palamin Sawaneh heeft onlangs een certificaat behaald in het 
gipsen en werkt reeds samen met de Clubfootfoundation. 

3. Een Nederlandse internist afkomstig uit Lochem en thans woonachtig in België heeft via de 
website contact gezocht met onze stichting. Hij gaat enkele keren per jaar naar Gambia, waar 
hij bezig is met de opzet van diabeteszorg. Zijn vraag is of wij met hem zouden kunnen 
samenwerken/wat voor elkaar kunnen betekenen? 

4. Onder de geïnteresseerden voor de volgende missie zit ook een “ SKB-bedside buskers” die 
graag mee zou willen. De vraag is echter of hier behoefte aan is en of dit past bij de cultuur 
en de wensen van het KGH. 

5. Voor de wondzorg is het geen bezwaar om tussen de missies materialen op te sturen, maar 
hierbij willen we wel de garantie dat het in het KGH gebruikt gaat worden voor de wondzorg.  

6. In 2016 is door onze stichting een gebruikte OK-tafel aangeschaft en verscheept naar 
Gambia. Helaas is door onoordeelkundig gebruik de tafel defect geraakt en wordt deze thans 
niet meer gebruikt. Overleg met de Nederlandse leverancier Medic moet ertoe leiden dat 
tijdens de eerstvolgende missie het defecte onderdeel wordt vervangen, zodat de OK-tafel 
weer gebruikt kan worden. 

7. Tijdens de laatste missie is door onze stichting een nieuwe wasmachine met UPS voorziening 
(netspanningsstabilisatie) aangeschaft ter vervanging van de defecte ziekenhuis wasmachine. 
Door de CEO is aangegeven dat hij nog graag een tweedehands industriële wasmachine erbij 
zou willen. Vanwege de onduidelijkheid m.b.t. de specificaties en de garantie, gaat onze 
voorkeur op dit moment uit, naar aanschaf van een tweede identieke wasmachine. Getracht 
zal worden om dit ook tijdens de volgende missie te verwezenlijken. 

  
 
Hoe gaan we verder met deze ideeën? 
Alvorens verder invulling aan deze ideeën te geven zullen we een aantal criteria moeten stellen, 
zoals: 

A. Is er behoefte aan deze medische dienstverlening? 
B. Vindt het management van het KGH dit een zinvolle en wenselijke uitbreiding? 
C. Is het haalbaar om in een relatief korte periode van 2 weken invulling te geven aan deze 

uitbreiding? 
D. Wat betekent deze uitbreiding voor de personeelsbezetting en de beschikbaarheid van 

medische middelen en apparatuur? 
E. Wat zijn de kosten die hiermee gemoeid gaan? 
F. Blijft het voor het team en de coördinator behapbaar, zowel qua voorbereiding als tijdens de 

missie? 
Afwegingen 
Het bestuur zal met het kernteam en de CEO van het KGH zorgvuldige afwegingen moeten maken om 
bovenstaande zaken eventueel toe te voegen aan het dienstverleningspakket. De verwachte 
meeropbrengst (voor zover te meten) dient de extra inspanningen te rechtvaardigen. 
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Nyima 
Naast de medisch/technische missie loopt het project met Nyima nog. 
Het overgebleven ingezamelde geld voor haar operatie in 2013 in Nederland wordt door de 
stichting gereserveerd, hiervan 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. 
 
 
Op 24 september wordt de beleidsnotitie ook besproken in de kernteamvergadering die 
samen met het bestuur plaatsvindt. Hier wordt Doreen ook hartelijk bedankt voor haar taken 
en haar een attentie aangeboden. Monique neemt haar plaats over en gaat als secretaris nu 
ook het notuleren overnemen; dit deed de penningsmeester Johan nog. 
Tevens wordt het team januari 2020 samengesteld. Alle nieuwe leden worden persoonlijk 
benaderd, als ook de belangstellenden die niet mee kunnen. 
In deze vergadering wordt ook genoemd dat de Clubfootfoundation nog interesse heeft in 
samenwerking; Dr. Berg zal benaderd worden of hij ook nog wat kan betekenen als 
orthopeed. 
 
 
Oktober/ November 
Op 17 oktober vindt de eerste bijeenkomst plaats met de nieuwe teamleden. 
Er wordt een foto van de deels aanwezige teamleden gemaakt op de trap van het SKB. 
De voorzitter zorgt dat de reis en het hotel geboekt kan worden. Iedereen ontvangt via de 
penningmeester een overzicht van de kosten die betaald moeten worden. 
 
Op zaterdag 26 oktober vindt de inpakdag weer plaats, waarbij benodigdheden e.d. voor de 
missie van januari verpakt en gedocumenteerd worden. 
Deze 67 ingepakte dozen en tassen worden op dinsdag 29 okt opgehaald door 
Gambiaforyou. Hieraan zijn toegevoegd de wondmaterialen die gesponsord zijn door de 
diakonie van de protestante gemeente Aalten. 
 
Er wordt vanuit het KGH weer om hulp gevraagd; ditmaal om een riem voor de droger; 
helaas blijkt er door onduidelijkheid een verkeerde riem gekocht te worden en afgegeven. 
De juiste is inmiddels besteld en wordt tijdens de januarimissie afgegeven. 
 
De teamleden van de röntgen overleggen met firma’s in de hoop een röntgentoestel weer 
aan de praat te kunnen krijgen. Een benodigde laptop wordt geschonken door een persoon 
uit Groenlo. Er komt mondjesmaat info terug uit Gambia; besloten wordt om tijdens de 
januari missie zelf te kijken wat de mogelijkheden zijn. 
 
De CEO geeft aan dat er met de buitenlandse teams door de administrator wordt 
gecommuniceerd. Het bestuur meldt dat we de voorkeur aan hem geven, ook al omdat er 
niet door de voorgestelde persoon wordt gereageerd. De CEO reageert nog deels op vragen 
en zal de administrator porren. 
 
December 
Monique, Wendy en Ria presenteren hun voorstellen tijdens het laatste overleg op 16 dec. 
om gemakkelijker patiëntengegevens en uitgaven te verwerken in de laptop. 
Tijdens dit overleg worden er met het kernteam, team 2020 en het bestuur de laatste puntjes 
op de i gezet voor vertrek in januari. 
Jennifer biedt aan om de facebookpagina mede te gaan beheren. 
 
De verschepingsorganisatie Gambiaforyou meldt dat er een brand is geweest naast hun 
opslagloods in Serekunda. Ze willen dat de contactpersoon binnen 2 dagen de spullen 
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ophaalt, echter het is zoveel dat er geen opslagruimte is. Voorheen konden we het laten 
staan tot onze aankomst. 
We willen best meewerken en vragen hen ook contact op te nemen met Sankung, die 
mogelijk een vervangende opslagruimte heeft voor hen; echter doen ze dit niet. Daarom 
melden we hen dat “hun probleem” niet die van de klanten mag worden. 
Na enkele malen overleg blijkt dat het toch kan worden “opgeslagen” in de loods.  
 
Het nieuwe team januari 2020 heeft er zin in! 
 
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 
*de Wereldwinkel Winterswijk (inmiddels opgeheven) 
 
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 Gambiaforyou; ook is er een mogelijkheid om via Hengelo 

(O) materialen te laten verschepen met een nieuw bedrijf: Benegambia (oud-medewerker 

GfY) 

Contacten/samenwerking 
Er is onderling contact met het team Deventer dat afreist naar Brikama in Gambia.  
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. 
We proberen in 2020 te starten met de samenwerking met Ibou Camara van de Gambiaanse 
Clubfootfoundation met de orthopedie; er inzage moet worden verkregen welke ingrepen ze, 
naast de klompvoetjes, willen gaan doen. 
 
 
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 vergt 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. Het kernteam wordt 
tijdens de vergaderingen betrokken. 
 
Wat de keuze van de vertrekdag betreft is het bestuur erover eens dat dat vrijdag toch de 
voorkeur heeft: zaterdag introductie en inpakken, zondag vrij en maandag starten. 
 
 
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. 
 


