
Beleidsnotitie Stichting Hospital Sanyang The Gambia 2019 

 

1. Doel Stichting bij oprichtingsakte in 2000 

       

a. Het bevorderen van de  gezondheidszorg in Sanyang- een plaats in Gambia met 

destijds ca. achtduizend inwoners-alwaar slechts minimale medische voorzieningen 

voorhanden zijn; 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen die daarmee in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het stichten van een 

ziekenhuis, om de nodige medische zorg te kunnen verlenen en in de toekomst te 

kunnen waarborgen. 

Om dit doel te kunnen bereiken was onze stichting partner in management met het “Village 

Development Committee” van Sanyang. In 2016 toen het hospitaal inmiddels 16.000 

bezoekende patiënten medische hulp had verleend per jaar heeft de Gambiaanse overheid 

samen met het “Village Development Committee” besloten om van het hospitaal  een” 

Major Government Health Centre”te maken. Daar wij geen MOU ( Memorandum of 

Understanding)hadden met de Gambiaanse Overheid en we ook geen inspraak meer zouden 

hebben op het beleid noch enige inzage in de financiële administratie zouden verkrijgen 

heeft onze Stichting besloten de MOU met het” Village Development Committee” op te 

zeggen. 

 

Bereikte resultaten tot heden. 

 

1. Het oprichten, bouwen  en managen van een hospitaal in Sanyang. 

2. Het oprichten, bouwen, inrichten  en begeleiden van een Trainings en Production 

Unit(skill centre). 

3. Het bouwen en inrichten van een bibliotheek annex jeugdcentrum in Sanyang. 

4. Het opleiden van diverse verpleegsters voor het hospitaal. 

5. Het betalen van de middelbare school en verplegersopleiding van Ousman Saidy. 

6. Het leveren en installeren van een speeltuin voor de Faala kleuterschool. 

7. Het betalen van schoolgeld voor twee kleuters. 

   Actueel beleidsplan  

 Ondanks het feit dat de verantwoordelijkheid nu ligt bij de Gambiaanse Overheid 

blijkt het hospitaal nog steeds hulp nodig te hebben. Daarom blijven wij ad hoc hulp 



verlenen waar nodig. Zo hebben wij  met de reparatie van de ambulance en het dak 

geholpen en in 2018 hebben wij een professionele wasmachine geschonken. 
 Begin 2018 hebben wij de Faala kleuterschool in Sanyang geholpen met de levering 

en installatie van een complete speeltuin. We hebben besloten deze school te blijven 

helpen omdat het een particulier initiatief is van een Gambiaan en deze scholen niet 

worden gefinancierd door de Gambiaanse overheid. Voor 2019 zullen wij helpen met 

speel en lesmateriaal alsmede een laptop. 

 Twee kleuters van de familie Saidy, wiens ouders de kosten van de kleuterschool niet 

konden opbrengen, hebben we op onze kosten een plaatsje kunnen geven op de 

kleuterschool. Hiermee komt ook voor hun de gratis lagere school binnen bereik. 

Zonder kleuterschool, waar ze de basisbeginselen van de Engelse taal leren, is verder 

onderwijs niet mogelijk. Ook voor aankomend jaar zullen wij de kosten voor onze 

rekening nemen. 

 Ondersteunende activiteiten voor de bibliotheek, annex jeugdcentrum in Sanyang 

zoals onderhoudswerkzaamheden, de bouw van een Bantuba en het aanleggen van 

en gedeeltelijk bestraten van de tuin. 

 In 2013 heeft onze stichting plannen gepresenteerd aan het ministerie van 

volksgezondheid in Gambia om een “Rehabilitation Technicien Trainingscentre”  te 

realiseren in Gambia. Hiertoe hadden wij een MOU opgesteld met het doel tot 

samenwerking te komen. Helaas mochten wij hier geen reactie op krijgen. Mensen 

die slachtoffer zijn van een ongeval of een hersenbloeding moeten nu elke hulp 

ontberen. Ieder jaar tijdens ons verblijf aldaar begeleid ik als fysiotherapeut een paar 

patiënten. Zonder deze hulp hadden ze nooit meer kunnen lopen. Maar dit is slechts 

een druppel op een gloeiende plaat. Er zijn zoveel patiënten die op dit gebied hulp 

nodig hebben. 

Als het belangrijkste beleidsplan voor de toekomst zie ik nog steeds het oprichten 

van een revalidatiecentrum of het trainen van revalidatietechnici. Gezien onze 

eerdere ervaringen zal dit niet makkelijk zijn. Ik wil in ieder geval dit jaar opnieuw de 

kansen onderzoeken om revalidatie op landelijk en/of lokaal niveau mogelijk te 

maken. 
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Beloningsbeleid 

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel  recht 

op  vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten. 


