
Beleidsnotitie Stichting Hospital Sanyang The Gambia 2020 

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 betalen van de middelbare schoolkosten en verplegersopleiding van Ousman 

Saidy. 

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

6. Het betalen van schoolgeld voor twee kleuters. 

  

  Actueel beleidsplan  

• Ad hoc hulpverlening aan het hospitaal daar de Gambiaanse overheid nog steeds niet 

in alle noden kan voorzien.  



• Continueren met hulpverlening aan Faala Kleuterschool o.a. met een laptop en diverse 

onderhoudswerkzaamheden. 

• Het betalen van schoolgeld voor 2 kinderen in Sanyang. 

• Ondersteunende activiteiten voor de bibliotheek, annex jeugdcentrum in Sanyang 

zoals onderhoudswerkzaamheden, de bouw van een huisje op het terrein van het 

jeugdcentrum waar een  bewaker c.q. tuinman dag en nacht kan verblijven. Daar veel 

studenten in de avonduren en ook ’s nachts gebruik maken van deze faciliteit omdat 

er thuis geen ruimte en rust is om te studeren, is voor de veiligheid een “watchman “, 

dringend gewenst.  In een MOU met de Village Development Committee  vastgelegd 

dat de helft van de kosten door onze stichting zal worden betaald en het dorp de 

andere helft betaald. Met de bouw is reeds begonnen en het dak zit er al bijna op.  

• 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. 

• Onze stichting heeft een verzoek gekregen om te helpen bij het realiseren van een 

kleine kippenfarm in Sanyang. Er schijnt een chronisch tekort te zijn aan kippen en 

eieren in de regio. Naast vis voorziet kip in een belangrijke proteinebehoefte in 

Gambia.  Het bestuur beraadt zich hier nog over. 
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