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Ontwikkelingen hospitaaltje 2012
Dit jaar hebben we helaas geen kwartaalreportages ontvangen. Onze administrator is na ons vertrek
vorig jaar gekozen tot” Member of Parlement” en kon daardoor nauwelijks tijd vrij maken voor het
hospitaal. Onze jaarlijkse controle van de administratie was dan ook een grotere klus dan voorgaande
jaren. Het aantal patiënten bleek gestegen van 9500 in 2011 tot bijna 14000 patiënten in 2012. Voor
een deel was dit toe te schrijven aan een
heftig regenseizoen met veel malaria‐
patienten. Echter de goede naam van ons
hospitaaltje en het beschikbaar zijn van
medicijnen bleek ook een zuigende werking
te hebben naar verderaf gelegen dorpen. De
verpleegkundigen en vrijwilligers maar ook
ambulancepersoneel hebben keihard
moeten werken om de soms meer dan 300
patiënten per dag te kunnen opvangen.
In de loop van 2012 werden de toelagen van
het personeel met 100 dalasi ( 3 euro) per
maand verhoogd. Gezien de enorm gestegen
kosten van levensonderhoud en de invoer van BTW afgelopen jaar is dit slechts een doekje voor het
bloeden. De gemiddelde Gambiaan wordt per jaar dan ook steeds armer. Het personeel maakte bij
onze komst dit jaar een nogal uitgebluste indruk en het was duidelijk dat ze de toekomst somber in
zagen. Reden genoeg om ons plan van vorig jaar voor een meer rechtvaardig loon ten uitvoer te
brengen. Zoals u toen misschien in onze nieuwsbrief heeft gelezen was het onze bedoeling de inkoop
van medicijnen zelf ter hand te gaan nemen en de kostenbesparing ten goede te laten komen aan het
loon van het personeel. Hiertoe hebben we een grote partij medicijnen bij de IDA in Amsterdam
ingekocht en deze laten verschepen naar Gambia.
Volgens de Bill of Lading was de verwachte aankomst in Banjul 6 februari. Dit bleek later 24 februari
te zijn. Door de verscherpte controle op de invoer, alles moet via het kantoor van de president, waren
de medicijnen op de dag van ons vertrek echter nog steeds niet uit de haven, maar inmiddels hebben
we gehoord dat ze zijn opgehaald! Ook hebben we een getekende overeenkomst met het
management kunnen afsluiten dat het verpleegkundig personeel in ruil voor de medicijnen een
loonsverhoging krijgt van ongeveer 25%.
Bij ons vertrek dan toch eindelijk weer blije gezichten en hopelijk geeft het weer voldoende moed om
door te gaan.

Op het gebied van onderhoud hebben we dit jaar de elektrische installatie laten nazien en
waar nodig reparaties laten uitvoeren en nieuwe lampen laten plaatsen.
Ook dit jaar bleek weer dat er flink wat was gesloopt: 8 kapotte deursloten en een hele deur moesten
er worden vervangen.
De gesponsorde kleine ambulance bleek al
maanden bij de garage te staan omdat de reparatie
nogal duur zou uitvallen en men wilde wachten tot
wij weer in het land waren. Ook was er voor de
motor geen nieuwe accu te vinden in Gambia. Wij
hebben vorig jaar geld achtergelaten voor deze
reparaties en waren niet bereid nog eens in de
buidel te tasten. Wel zullen we proberen of de
studenten van het team ´Go for Africa´ bereid zijn te
helpen met het onderhoud van de auto en motor.

Frustrerend was dat Yoko nog steeds niet opgeroepen was voor de cursus tot SEN nurse terwijl wij
meenden hierover overeenstemming te hebben bereikt met de adjunct directeur van de opleiding.
Yoko blijkt nu een aanzienlijk deel van het gereserveerde geld voor de opleiding uitgegeven te hebben
aan private teachers, boeken etc., zonder dat met ons te overleggen. Juist nu we eindelijk een
duidelijke afspraak hebben met de chief nursing officer op het Ministerie en nu het zeker is dat ze dit
jaar naar de opleiding gaat, staat er een ontoereikend bedrag geld op haar rekening om de opleiding
te betalen. Ze heeft toegezegd dat haar ouders haar zullen helpen voor het ontbrekende deel. Het zou
te gemakkelijk zijn om het geld op de bankrekening “zomaar” even aan te vullen. We hopen er het
beste van.
Op 5 maart konden we de container van "Go for Africa" gaan uitladen in Tanji. We hadden bijna 6
kubieke meter gereserveerd voor o.a. een elektrische rolstoel en een grote partij door de fa. v.d.
Vooren uit Deventer gesponsorde materialen zoals onderzoekshandschoenen, cutisoft wipes,
infuuszakken, zuurstofflessen en een partij schoenen.
Mede namens de directie van het hospitaaltje willen wij de fa. v.d. Vooren hartelijk dank zeggen voor
deze gift.
Door de Soroptomistenclub Bollenstreek werd
een elektrische rolstoel gedoneerd voor onze
secretaresse Aminata in Sanyang. Om op haar
werk te komen moest ze nu iedere dag met een
taxi gehaald en gebracht worden.
Ze was dan ook zielsblij met de rolstoel en als blijk
van waardering heeft ze, ook namens haar
familie een "letter of appreciation" aan ons
meegegeven, zie onze website.
Helaas bleek bij ons vertrek, dat er een kleine
storing was aan de toebehoren van de stoel. Hier
wordt op het ogenblik op afstand aan gewerkt
met behulp van de Nederlandse dealer.
Verder gaat onze dank uit naar Dr. Pim v.d. Torre,
een bevriende huisarts die stoelen, diverse
medische apparatuur en hulpmiddelen evenals
een verbandwagen gedoneerd heeft.
Ook zijn we bijzondere dank verschuldigd aan Anneke van Kessel, een fysiotherapeute uit Nieuw
Vennep. Dank zij haar initiatief mochten wij niet alleen de rolstoel van de Soroptomistenclub
gesponsord krijgen maar heeft zij ook privé een geldbedrag ter beschikking gesteld waardoor het
mogelijk is een van onze vrijwilligsters een basis opleiding tot verpleegster te kunnen aanbieden in
Batu Kunku. Christine is hier erg blij mee en grijpt deze kans met beide handen aan.
En last but not least willen we alle trouwe donateurs
bedanken, die d.m.v. geldbedragen, babykleertjes,
speelgoed etc. ons hebben gesteund zodat we de
mensen in Sanyang ook dit jaar weer blij konden maken.
Samenwerking Stichting Remedi/Cello
Tijdens ons verblijf heeft de tweedaagse workshop
diabetes door de Pakala Clinic van Dr. Gaye ( vice‐
president van de internationale diabetesvereniging)
eindelijk doorgang kunnen vinden. Het was een groot
succes en alle verpleegkundigen zijn nu gecertificeerd diabetesverpleegkundige. De grootste winst is
echter dat we met Dr. Gaye zijn overeengekomen dat iedere verpleegster een twee maandelijkse
e
stage mag lopen in zijn kliniek. Amie heeft de rij geopend en is al in haar 3 week training.
Onze stichting ondersteunt de training door het betalen van reisgeld en lunch.

Samenwerking Stichting Afrikaada
Nadat gebleken is dat Mr Sowe, de directeur van Afrikaada zich niet aan de afspraken van de MOU
heeft gehouden door het niet beschikbaar stellen van de nodige anaesthetica en ook de opleiding van
Lamin Trawailly , een van onze verplegers tot tandartsassistent geen vervolg meer kreeg, hebben we
de samenwerking met Afrikaada beëindigd en de maandelijkse financiering stopgezet. Het
hospitaaltje heeft nu een regeling getroffen met de tandarts en betaalt zelf de anaesthetica. In ruil
hiervoor krijgt de tandarts een vergoeding. Helaas kunnen kinderen nu niet meer gratis worden
behandeld.
Ook de plannen van de stichting Afrikaada voor een opleiding fysiotherapie zijn op niets uitgelopen.
De direkteur van Afrikaada, de heer Sowe, schijnt met de noorderzon vertrokken te zijn wegens
schulden.
Rehabilitation Technicien Training Centre
Toen het mijn collega Johan Baudewijns ter ore kwam dat het contact met Afrikaada was stopgezet
bood hij aan zelf een proposal te schrijven voor de oprichting van een Rehabilitation Technicien
Training Centre in Gambia en deze voor te leggen aan het Ministry of Health in Gambia. Op basis van
zijn 18 jaar ervaring in Afrika waar hij ondermeer ook een dergelijke opleiding heeft gerealiseerd in
Malawi, is hij op eigen kosten naar Gambia gekomen en zijn wij 2 keer bij het Ministerie geweest om
onze plannen te presenteren. Een dergelijke opleiding bestaat nog niet in Gambia, dus het Ministerie
was erg enthousiast.
Er is een Memorandum of Understanding door ons opgesteld, waarop wij hopen zo spoedig mogelijk
een reactie te ontvangen. Als de goedkeuring op tijd komt, kunnen we in januari 2014 starten met de
opleiding voor 10 a 12 studenten.
Mocht het tot een akkoord komen
met het Ministerie da zijn Johan en
zijn vrouw bereid om een paar Jaar in
Gambia te gaan wonen.
Het project wordt ondersteund door
de Fontys Hogeschool te Eindhoven.
Bibliotheek en Youth Centre Sanyang
Er wordt nog steeds gretig gebruik
gemaakt van de bibliotheek in
Sanyang. Ook voorziet het steeds
meer in de behoefte als
studieruimtel. Helaas is het ons ter
beschikking gestelde gebouw
dringend aan renovatie toe en dreigt
het te worden ontruimd omdat de
gemeente het zelf nodig heeft.
Toen wij hiervan terloops melding maakten bij een bestuurslid van de Stichting ter Ondersteuning van
Vormingswerkactiviteiten te Eindhoven en ons plan”Voor de jeugd door de jeugd”hadden toegelicht,
werden wij uitgenodigd een projectvoorstel te schrijven voor de financiering van de bouwkosten van
een nieuw te bouwen Youth Centre te Sanyang. Vlak voor ons vertrek naar Gambia kregen wij
hiervoor groen licht. Voorwaarde was wel dat de jeugd zelf de arbeid zou leveren in samenwerking
met het Trainings‐ and Production Centre, een door onze stichting gesponsord ambachtsschooltje
waar vier leerlingen gratis opleiding krijgen.
Onze plannen werden voorgelegd aan de "Youth Association", de VDC en de Alkalo van het dorp. De
Alkalo en de Council of Elders hebben inmiddels een mooi stuk grond aangeboden op een rustige
locatie niet ver van het centrum. Op de Memorandum of Understanding, die we zelf hebben opgesteld
is positief gereageerd en er is ons beloofd deze zo spoedig mogelijk ondertekend op te sturen.
Het ziet er naar uit dat het gesponsorde bedrag aan de krappe kant is. We moeten waarschijnlijk
onze plannen iets aanpassen en desnoods kleiner, dus goedkoper gaan bouwen. Maar eerst moet de
Memorandum of Understanding worden getekend.

Ontwikkeling Trainings‐ and Production Unit Sanyang
( skill center)
Dit project mag nog steeds een groot succes worden
genoemd. Nog een jaar te gaan en dan kunnen de eerste
4 leerlingen worden gecertificeerd en moet het skill
centre op eigen benen kunnen staan en daar ziet het
gelukkig ook naar uit. Er is volop werk en er is dringend
behoefte aan een opslagruimte voor materialen. Een
punt van kritiek van ons was het schoonhouden van de
werkplaats en het slordig omgaan met de machines en
gereedschappen. Na overleg met de directie en de docenten die extra lessen hebben besteed aan
organisatie, veiligheid en” waist‐management” is hier hard aan gewerkt. Er is een betonnen werkvloer
gestort, alle machines zijn nu keurig opgesteld langs de wanden en er zijn vaten geplaatst waar afval
moet worden verzameld. Niet vooraleer dit gerealiseerd werd hebben wij besloten tot de aanschaf
van een grote vlakschuurmachine ter waarde van 25.000 dalasi ( 625 euro). Deze werd een van de
laatste dagen van ons verblijf met 20 man op een speciaal hiervoor aangelegde betonnen vloer
geplaatst.
Donaties
We hebben 6 weken hard gewerkt om ons programma te realiseren. Zelfs op de laatste middag tijdens
een kleine afscheidsceremonie hadden we nog een aantal vergaderingen met o.a. een delegatie van
de Gambiaanse Federatie van Disabled Persons en de Youth Association en hebben we nog
geprobeerd de rolstoel weer aan de praat te krijgen. Echter het gevoel dat we het personeel weer een
beetje hoop hebben kunnen geven, de lach en de traan bij ons afscheid maken deze missie voor ons
weer geslaagd en doen frustraties gauw vergeten.
We realiseren ons terdege dat ons werk in Gambia zonder uw hulp niet mogelijk zou zijn. In deze
tijden van crisis en bezuinigingen valt het ons zwaar om weer een beroep op u te moeten doen. Echter
door de crisis in Europa worden derde wereldlanden dubbel zo hard gestraft. Bezuinigingen op
ontwikkelingswerk, hoge voedselprijzen en het steeds duurder worden van grondstoffen maken een
menswaardig leven in Afrika bijna onmogelijk. Wij garanderen u dat iedere gedoneerde euro ten
goede komt aan Sanyang. Onze reis‐ en verblijfskosten worden zoals u van ons gewend bent door ons
privé betaald.
Wilt u meer weten over onze werkzaamheden, schroom niet om contact met ons op te nemen of kijk
op onze website www.hospitalsanyang.nl
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