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) -> zij zal per 1/4 het bestuur verlaten, maar blijft lid van het
kernteam; er wordt naar een vervanger voor haar in bestuur gezocht.
Johan Wolters (penningmeester)
Doreen Weelink (vice-voorzitter)

Samenstelling kernteam
Als boven, aangevuld met:
Bas van Beek
Ria Elschot
Jan Elschot
Dini van Alfen
Jan Willem Helmink
Wendy van Wolferen
Per 1/4 neemt Lucinda deel aan het kernteam; zij neemt het secretariaat over.

Planning 2015/2016
Er is besloten om van 29 januari t/m 12 februari wederom naar het Serrekunda general
Hospital te gaan met een medisch team, mogelijk dat het nog wat uitgebreid wordt.
Wel is afgesproken om niet met een al te groot team te gaan omdat dit het laatste project
niet geheel werkbaar was.
Mogelijk wordt er ondersteuning vanuit het MST gevraagd wat betreft de chirurgen, nadat
als eerst nagevraagd wordt bij de nieuwe chirurgen in het SKB of er belangstelling is.
De nadruk zal weer liggen op wondzorg, kleine chirurgische ingrepen en deze keer ook
strumectomieën.
Helaas heeft er in 2014 geen project plaatsgevonden omdat de teamleden dit niet
aandurfden ivm ebola. November 2015 zijn de Canadezen weer aanwezig in Serrekunda

SKB4Gambia; Jaarplan 2015/2016

1

Januari
*Kernteamoverleg waarin bij Cordaid een aanvraag is gedaan om Baboucarr Ceesay (OKmedewerker) te kunnen opleiden.
*Overleg met Regiobank om nog iets meer rente te kunnen ontvangen op de rekening.
*Aanvraag voor eigen instrumentarium wordt gehonoreerd.
Februari
*Kernteamoverleg
Noelle Navis geeft aan dat er voor haar vervanging gezocht moet worden ivm vertrek naar een
ander ziekenhuis; ze blijft deelnemen in het kernteam
Lucinda Jolink wordt hiervoor benaderd.

Maart
*Carla Kl. Breteler gaat in maart naar Gambia; haar wordt verzocht om de opslag na te kijken,
aangegeven materialen uit te delen, alvast aan te geven welke patiënten er op de lijst moeten
komen voor het volgende project en vragen of onze anaesthesiemensen contact kunnen krijgen
met de universiteit om aldaar tijdens ons volgende project les te kunnen geven.
*Ophalen besteld instrumentarium
*Gesprek met de nieuwe directeur Hr. Klein Lugtenbeld over de stichting

April
Kernteam overleg gepland op 7 april /afscheid Noelle als bestuurslid
Mei/Juni/Juli/Augustus
*Afhankelijk van noodzaak kernteamoverleg plannen
*Deelname als EHBO-er zwarte cross?
September
*Kernteamoverleg
*Het definitieve team is samengesteld; deze maand wordt de reis geboekt.
Er wordt weer geprobeerd, door meerdere reisorganisaties aan te schrijven, de goedkoopste
reis eruit te halen.
Oktober/November
*kernteamoverleg
*Bekijken wel materialen verscheept moeten worden voor het project van jan/feb 2016
*November: dan ip verschepen
December
*kernteamoverleg: voor/in januari nogmaals de puntjes op de “i “ zetten.
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Sponsoring
*Elke maand doen sommige medewerkers van het SKB nog een bijdrage
*Ook komt er af en toe nog een bijdrage binnen via presentaties gegeven door kernteamleden
of persoonlijke acties van mensen die de stichting een warm hart toedragen.
*Vaste bijdrage vanuit het SKB
*Nadenken om nog iets te organiseren tbv de stichting->iom wondzorg? Andere ideeën?

Materialen en verscheping
Er komt nog steeds veel materiaal binnen vanuit thuiszorgorganisaties, bejaardencentra’s. het
SKB en particulieren.
Besloten is om gericht te kijken wat er verscheept moet worden; evt kan er in de bagage van
het team ook materiaal mee.
De verscheping vindt plaats door Marcoen Oomen, verbonden aan Gambiaforyou, aangezien
dit per kuub een stuk goedkoper is.
Contacten
Er is contact met de Saxion Hogeschool en de Travelhealthclinic.
Tevens met Cordaid.
Dokters van de wereld en Interplast zijn bij het vorige project benaderd.
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