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Werkbezoek Sanyang 1 februari- 29 februari 2012
Vanwege een heupoperatie van Hans in november 2011 was ons werkbezoek aan Sanyang dit jaar
maar 4 weken. De kwartaalreportages uit Sanyang van 2011 waren zeer bemoedigend en ook
Sanyang heeft in 2011 kunnen profiteren van de inspanningen van de grote ontwikkelingspartners als
CRS, Unicef en het WHO. Via het Global Fund dragen deze organisaties enorm bij aan het realiseren
van de Millennium Development Goals.
Ontwikkelingen gezondheidszorg Gambia 2011
Dankzij deze partners heeft de Gambiaanse overheid en het ministerie van gezondheidszorg en
sociale zaken het volgende in 2011 kunnen realiseren:
 De uitgifte van 70.000 muskietennetten
 Desinfecteren van woningen
 Maandelijkse “clean the nation”dag
 Introductie en uitgifte van
Quartem, een nieuw antimalariamiddel
met een hoge resistentiegraad in
vergelijking tot conventionele antimalariamedicijnen.
 Workshops voor
gezondheidswerkers in alle
leefgemeenschappen in Gambia
hoe malaria te voorkomen en te
handelen bij de eerste
symptomen.
 Massale vaccinatie tegen polio in
oktober 2011
 Massale vaccinatie tegen mazelen
van 12 tot 18 december 2011
Voor kinderen van 1-5 jaar.
In Sanyang werden 810 kinderen tegen mazelen gevaccineerd en 170 kinderen kregen een Vitamine
A supplement toegediend.
Daarentegen is er volgens het WHO verslag over Afrika een nieuwe stam van de Tuberculose bacterie
ontdekt in de minst ontwikkelde landen van Afrika en Gambia is hierop geen uitzondering.
Ontwikkelingen hospitaal Sanyang 2011
Mede door bovengenoemde maatregelen en minder hevige regenval in 2011 is het aantal
malariagevallen en het totale aantal patiënten in 2011 in vergelijking met 2010 licht afgenomen.
Het personeel van het ziekenhuisje was uitgebreid met het in dienst treden van de “village health
worker” en een extra vrijwilliger. Alhoewel men ook dit jaar heeft kunnen voorzien in het zelf
financieren van medicijnen en personeelskosten werden we toch geconfronteerd met een dreigende
staking van het personeel omdat ook dit jaar de vergoedingen voor het personeel niet verhoogd
waren terwijl de kosten voor levensonderhoud behoorlijk gestegen zijn.
Dit was dan ook het belangrijkste punt ter bespreking met de Village Development Committee
Uit controle van de administratie bleek dat de uitgaven in 2011 met bijna 100.000 Dalasi gestegen
waren. Vooral een verdubbeling van de inkoop van medicijnen bleek hier debet aan te zijn. Alhoewel
er een daling was van het aantal patiënten konden de bestuurders hier geen duidelijke uitleg over
geven.

Wij werken nu aan een systeem om de inkoop
van medicijnen zelf ter hand te nemen
waardoor er meer controle zal zijn en er geld
vrijkomt om de honorering van het personeel
structureel te verbeteren. Ter compensatie
voor nu hebben we besloten dit jaar een
eenmalige bonus te geven, in totaal een
bedrag van 25000 Dalasi.
Op het gebied van onderhoud aan gebouwen
waren er geen specifieke wensen en het
geheel ziet er nog steeds zeer verzorgd uit. Ze
beschouwen zichzelf dan ook als de pioniers
en trendsetters voor alle Community Health
Centers in heel Gambia.
Op hun verlanglijstje stond wel de betegeling
van de paden tussen de verschillende gebouwen , onderhoud en reparatie van de ambulance , de
serviceauto en de motor.
De betegeling hebben we uitgesteld tot volgend jaar wegens tijdgebrek. Voor onderhoud aan de
auto’s en de motor door technici van Go for Africa werd 6000 Dalasi gereserveerd.
Zoals vorig jaar al vermeld zal onze verpleegster Yoko een tweejarige opleiding gaan volgen tot SRN
nurse. Inmiddels heeft zij haar vooropleiding met succes afgerond en is zij als student officieel
aangenomen na onze garantstelling voor de kosten, een bedrag
van 42000 Dalasi.
Verder hebben wij meegelift met de container van Go for Africa en
de volgende zaken aan het hospitaaltje gedoneerd:
 16 stoelen
 2 sterilisatoren
 dozen verbandmateriaal
 kleine chirurgische instrumenten
 knuffels en kleding
Samenwerking Stichting Remedi/Cello
Daar het ons vorig jaar aan tijd ontbrak om het personeel goede
instructie te kunnen geven omtrent het implementeren van de
diabetesprotocollen hebben wij hier deze keer prioriteit aan
gegeven.
Al in december hebben wij daarom de manager van het
hospitaaltje verzocht om de internetverbinding in orde te maken
zodat we gebruik zouden kunnen maken van het door Cello
ontwikkelde softwareprogramma Citokis.
Inmiddels hadden wij via Cello de
beschikking gekregen over 8 glucosemeters
en 400 strips en zelf gezorgd voor
bloeddrukmeters en overig testmateriaal om
de verplegers goed te kunnen opleiden.
Echter bij aankomst bleek internet niet te
werken en ook de computer stond stijf van
de virussen. Dit bleek door diverse technici
binnen de maand dat wij er waren niet op te
lossen.
Wel hebben wij diverse workshops kunnen
geven aan het personeel en hebben we een
afspraak gemaakt met de
Diabetesspecialist van Gambia, Dr Gaye te
Banjul. Om de verplegers van ons

hospitaaltje officieel te certificeren als practical
diabetes nurse vond hij het nodig onze verplegers
middels diverse workshops zelf te instrueren om
ze op dezelfde lijn te krijgen . Wij en de stichting
Cello zijn akkoord gegaan met de financiering van
de kosten van deze workshops voor een bedrag
van 20.000 Dalassi.
Inmiddels worden patiënten gescreend op
diabetes en bij een vastgesteld risico
doorgestuurd naar de kliniek van Dr. Gaye die
eventueel medicijnen zal voorschrijven. Het
inbrengen van patiënten in het
computerchainprogramma van Cello waardoor het
mogelijk is te communiceren met specialisten van
Cello zal nu geschieden via het wekelijks inbrengen van patiënten in het internetcafé.
Samenwerking Stichting Afrikaada
In het komende jaar blijven we samenwerken met Stichting Afrikaada wat betreft onze Dental Clinic..
Voor een dag per week financieren wij de kosten van een tandarts en de training van Lamin Trawally
één van onze verplegers, tot tandartsassistent voor een bedrag van 2500 Dalassi per maand.
Inmiddels weten steeds meer patiënten onze tandartskliniek te vinden . Kinderen worden gratis
behandeld terwijl voor volwassenen slechts een
kleine bijdrage wordt gevraagd.
Helaas werkt de boor-unit niet. Vanuit Nederland
hebben we al geprobeerd het probleem op te
lossen door contact te zoeken met de producent.
Na onderzoek bleek nu dat alle plastic slangetjes
volledig verteerd zijn. Technici van Go for Africa
bleken bereid dit tijdens hun verblijf in Gambia op
te gaan lossen. We wachten het af.
Dhr. Sowe had vorig jaar al aangegeven
geinteresseerd te zijn in het opzetten van een
opleiding fysiotherapie. Hans heeft dan ook contact
gezocht met de opleiding Fontys in Eindhoven en
via één van de docenten, Johan Baudewijns, de
beschikking gekregen over een complete Engelstalige opleiding Fysiotherapie,inclusief instructie DVD’s.
Mr Sowe gaat nu via het Ministery of Health proberen samen te werken met Cubaanse artsen, die
mogelijk de theoretische en medische vakken kunnen gaan onderwijzen.

Bibliotheek Sanyang
De door ons geopende openbare bibliotheek in het dorp is een groot succes gebleken. Veel jongeren
maken tevens van de ruimte gebruik om daar hun huiswerk te maken . Vandaar dat we de hulp van “”
Read to Grow” weer ingeroepen hebben en bijna 1200 engelstalige boeken hebben verscheept.
Bedankt, mensen van Read to Grow!
We hadden een grote boekenkast meegenomen en daar
lokaal nog vier kasten laten maken. Aly heeft tijdens haar
verblijf alle boeken geregistreerd in de computer en op de
laatste dag van ons verblijf stond alles op zijn plaats.
Ook hebben we via” Go for Africa” nog een computer
kunnen regelen, zodat ze het totale boekbestand via de
computer kunnen beheren.
Ontwikkeling Trainings en Production Unit
Sanyang(skill Centre)

Een jaar na de officiële opening van deze” Gambiaanse mini-ambachtschool” mogen we zeggen dat
dit initiatief een groot succes is. De 4 leerlingen hebben onder leiding van de twee docenten en de
directeur Ebrimah Sanneh flinke vorderingen gemaakt en hebben het erg naar hun zin . Ook weten
potentiële klanten inmiddels dat er naast productie ook opgeleid wordt waardoor opdrachten vaker
aan dit skill centre worden gegund. Zo mogen ze de dakconstructie van de lower basic school gaan
maken en hebben ze de krant gehaald met het zelf produceren van schoolbankjes.
Onze stichting heeft volgens de
MOU ook voor dit jaar de huur en
de jaarlijkse vergoeding van de
docenten betaald. Verder hebben
we kunnen voorzien in de
uitbreiding van de inventaris met
o.a. zaagtafels, boormachines,
draaibank voor houtbewerking en
vele andere machientjes en kisten
vol handgereedschap.
Donaties
“ We are the pioneers for all
Community Health Centres in The
Gambia”
Met deze woorden geeft leiding
en personeel aan hoe trots ze zijn
op hun hospitaaltje en met
hoeveel plezier ze hun werk doen. Om ze te kunnen behouden voor ons hospitaaltje is het dringend
noodzakelijk dat ze een betere en menswaardige vergoeding krijgen. De stichting heeft momenteel
onvoldoende financiële middelen om het personeel een structurele loonsverhoging aan te kunnen
bieden. Ook de vrijwilligers, die nu intern opgeleid worden, en praktisch voor niets werken moeten
dringend officieel opgeleid worden tot verpleegster. Echter hier is veel geld voor nodig want ook in
Gambia zijn beroepsopleidingen relatief erg prijzig.
Wilt u meer weten over onze werkzaamheden of meer foto’s bekijken , kijk dan op onze website:
www.hospitalsanyang.nl

Onze hulp en uw steun hebben al veel gezonde
vruchten opgeleverd voor Sanyang. Hun hoop is op
ons gevestigd. We kunnen en mogen ze toch niet
teleurstellen?
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