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Samenvatting  
 
Het doel van dit project is het zorgvervoer en de medische apparatuur voor moeder en kind in Gambia 
te verbeteren. Wij richten ons voor dit project voornamelijk op de zorg voor moeder en kind. Dit doen 
we door drie ambulances, allen in perfecte staat, te schenken aan Riders For Health en het Kanifing 
General Hospital in Serrekunda (Gambia). Tevens voorziet het project hetzelfde ziekenhuis van (zo 
goed als) nieuwe medische apparatuur voor moeder en kind, zoals bloeddrukmeters, HB-meters, 
echoapparatuur, couveuses etc. Er is een nauwe samenwerking met het management van het 
ziekenhuis, Riders for Health en het Gambiaanse ministerie van gezondheidszorg. De inzet van zowel 
de ambulances als het gebruik van de medische apparatuur is hierdoor gegarandeerd en duurzaam, 
doordat het onderhoud en opleiding met deze organisaties zijn gewaarborgd.  
 
Om de voertuigen en materialen naar Gambia te brengen, zijn 6 vrijwilligers gevonden die zich niet 
alleen inzetten om de reis van Nederland (Hoogeveen) naar Gambia (Serrekunda) te maken, maar ook 
om deze reis gefinancierd te krijgen. Dit doen zij onder de naam Tour Du Gambia. De verblijfkosten 
betalen zij uit eigen middelen. Het overige geld voor de reis wordt bijeengebracht door de organisatie 
van diverse benefietactiviteiten, sponsoring van bedrijven en digitaal collecteren. De aanschaf van de 
voertuigen en materialen willen wij financieren vanuit diverse fondsen bijdragen, voor zover de andere 
acties deze kosten niet kunnen dekken. 
 

 

 

Doel: Het verbeteren van zorgvervoer en 

medische apparatuur voor Moeder & kind in 

Gambia 
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Inleiding 
Kindersterfte in Gambia  
Kindersterfte terugdringen is een van de prioriteiten van de Gambiaanse overheid. Diverse 
programma’s motiveren zwangere vrouwen om zich tijdens de zwangerschap onder controle te stellen 
bij een bevallingskliniek en te bevallen in een kliniek. Na de bevalling worden de kinderen tijdens de 
eerste jaren ingeënt en onder controle gehouden. De (aanstaande) moeders worden voorgelicht. 
Ondanks alle programma’s sterven nog steeds 129 van de 1000 kinderen tijdens hun eerste levensjaar, 
er is namelijk niet voldoende apparatuur om alle vrouwen te kunnen ondersteunen. Ondanks 
aanmerkelijke verbeteringen in de kinder- en jeugdgezondheidszorg, o.a. door uitgebreide 
vaccinatieprogramma's, is de kindersterfte in Gambia één van de hoogste ter wereld.  
 

Aanleiding project  
Stichting Samen voor Gambia heeft al veel projecten gerealiseerd in de binnenlanden van Gambia, 
waaronder de oprichting van diverse klinieken. Tijdens een van de bezoeken van onze stichting aan 
Gambia, werd er contact gelegd met het management van General Hospital Kanifing in Serrekunda. 
Dit is een van de grootste ziekenhuizen in Gambia. Tijdens het gesprek kwam al snel naar voren dat de 
staat van veel medische apparatuur erg slecht is of dat apparatuur simpelweg niet meer functioneert. 
Het verzoek om hulp van Kebba Manneh, Chief Executive Officer van het General Hospital Kanifing, is 
de aanleiding om onze hulp aan te bieden. Een van de prioriteiten van de Gambiaanse overheid is om 
kindersterfte verder terug te dringen. Daarvoor is goede apparatuur noodzakelijk in de klinieken.  
 
Tijdens het gesprek liet mr. Manneh ons zien wat de staat is van de apparatuur. We spraken ook een 
cliënt over zijn recente ervaring tijdens het verblijf van zijn hoogzwangere vrouw in het ziekenhuis. Er 
was sprake van complicaties, maar men was niet in staat gedegen onderzoek te doen. Meneer vertelde 
dat een simpele echo niet kon plaatsvinden. Zijn hoogzwangere vrouw moest het ziekenhuis verlaten 
om elders in het land een echo te kunnen laten maken. Hun kind werd te vroeg geboren en was 
prematuur. Het kind van de vader die wij spraken, heeft het niet gered. Zijn verdriet heeft ons diep 
geraakt. Sterk gemotiveerd zijn we weer teruggekomen in Nederland, wetende wat ons volgende 
project moest worden: het verbeteren van zorgvervoer en medische apparatuur in Gambia voor 
moeder en kind. 
 
 
 

  



 

5 
 

Al meer dan 10 jaar Samen voor Gambia 
Het Begin 
Stichting Samen voor Gambia is opgericht in 2010 en ontstaan vanuit een spontaan initiatief in 2009.  
Een groep mensen die elkaar onder meer kennen via de PKN kerk De Vredehorst in Hoogeveen, hadden 
een spontane inzamelingsactie gestart welke zeer goed was aangeslagen. Daarnaast hadden de 
organisatoren zo veel plezier en voldoening hierin, dat werd besloten om een eigen stichting op te 
richten.  

Kindersterfte 
Na de eerste bezoeken werd snel duidelijk dat terugdringen van de kindersterfte één van de 
prioriteiten van de overheid is, om het Gambiaanse volk te helpen. Diverse programma's zijn opgericht 
om zwangere vrouwen te motiveren om zich tijdens de zwangerschap onder controle te stellen bij een 
bevallingskliniek en te bevallen in een kliniek. Na een bevalling worden de kinderen tijdens de eerste 
jaren ingeënt en onder controle gehouden. Ondanks alle programma's in vaccinatie, kind en 
jeugdgezondheidszorg sterven nog steeds 129 van de 1000 geboren kinderen tijdens hun eerste 
levensjaar. Gambia is daarmee één van de landen met de hoogste kindersterfte ter wereld. De 
belangrijkste oorzaken van deze kindersterfte zijn malaria, diarree en longontsteking. 
 
Wij willen ons onderscheiden van de andere stichtingen door op een andere wijze hierin verschil 
maken. Wij willen vooral duurzaam te werk gaan en ondersteunen waar dit nodig is. 
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Waarom doen we dit? 
Waarom Gambia 
Stichting Samen voor Gambia zet zich in voor de Gambiaanse bevolking. Gambia is een klein land in 
Afrika dat rondom grenst aan Senegal. Helaas is Gambia een ontwikkelingsland. Dit is terug te zien in 
het hoge sterftecijfer, de slechte leefomstandigheden, het analfabetisme en de slechte medische zorg. 
Stichting Samen voor Gambia wil zich inzetten om de omstandigheden op het gebied van onderwijs, 
gezondheidszorg en landbouw te verbeteren. Dit doen wij nu door vooral medische projecten op te 
zetten of te upgraden in het binnenland van Gambia. We doen dit vanuit onze overtuiging anderen te 
moeten helpen door te beginnen aan een gezonde basis voor moeder en kind. 
 

Wat we willen bereiken 
Onze missie  
Het verbeteren van de leefomstandigheden en overlevingskansen van de allerarmsten in de minst 
kansrijke delen van Afrika. 

 
Onze visie 
We willen dit doen door altijd een langdurige samenwerking te zoeken met de lokale bevolking en de 
landelijke overheid. Hier moet altijd een driehoeksverband zijn om tot succesvolle projecten te 
kunnen komen en deze te laten voortbestaan. 
 

Wat maakt ons uniek? 
De manier waarop, waar en hoe 
De regio waarin we werken, de manier waarop wij samenwerken, de extreem lage overheadkosten en 
onze resultaten maken ons uniek. 

▪ Onze projecten liggen ver in de binnenlanden. Deze locaties zijn lastig bereikbaar en uitsluitend 
in combinatie met zeer primitieve overnachtingsmogelijkheden te bezoeken. 

▪ We werken uitsluitend in driehoeksverbanden. Dit houdt in dat er nauw samengewerkt wordt 
met de overheid, de lokale bevolking en onze stichting. 

▪ De tastbare resultaten waarmee we als stichting levens redden en echt een verschil maken. 

 
Track record 
Onze succesvolle projecten 
Sinds de oprichting van de stichting hebben wij meerdere succesvolle projecten gerealiseerd. 
Hieronder een overzicht: 

▪ 2012 - Medische post Pinai 
▪ 2013 - Wachtruimte Pinai 

Zonnepanelen 
Speeltuin 

▪ 2014 - Dokterswoning Pinai 
▪ 2017 - Medische post Nanaba 
▪ 2018 - Ambulance Pinai 
▪ 2020 - Medische post Njau 
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Het project 
Het land Gambia  
Gambia (officieel Republic of The Gambia) ligt op de uiterste westpunt van Afrika aan de Atlantische 
Oceaan. Gambia is met een oppervlakte van 11.295 km2 het kleinste land op het Afrikaanse vasteland. 
Het is iets groter dan Noord-Brabant en Gelderland samen. Van oost naar west meet Gambia ongeveer 
320 km. Van noord naar zuid varieert de breedte van 20 tot 50 km.  
 
Gambia wordt aan drie zijden ingesloten door Senegal. Het landschap is lichtglooiend met wat heuvels. 
Het hoogste punt is 40 meter en Gambia is daarmee platter dan Nederland. Langs de kust liggen vele 
mooie zandstranden. Dwars door het land loopt de rivier de Gambia die het hele jaar door goed 
bevaarbaar is. De delta van de rivier is vrij moerassig met mangrovebegroeiing. Het noorden van 
Gambia heeft een parkland-savannelandschap met lange grassen, grote struiken en wat bomen.  
Wetenswaardigheden:  
 

▪ 73% van de bevolking is analfabeet  
▪ 129 van de 1000 kinderen sterven in hun 

eerste levensjaar  
▪ in het grootste deel van het land heerst 

werkeloosheid  
▪ gezinnen moeten met minder dan 1 euro per 

dag rondkomen  
▪ water, douche en wc zijn een luxe  

▪ mensen moeten kilometers lopen voor 
drinkwater  

▪ naar school gaan is niet de normaalste zaak 
van de wereld  

▪ 1 op de 12 vrouwen sterft tijdens hun 
zwangerschap  

▪ een Gambiaan wordt gemiddeld 53 jaar  

 

Kern van het project 
Probleem 
In het General Hospital Kanifing zijn geen mogelijkheden voor de juiste zorg voor moeder en kind. Er 
zijn geen couveuses en geen echoapparaten. Vervoer naar een andere kliniek zal een patiënt zelf 
moeten organiseren omdat het ziekenhuis op dit moment niet over een ambulance beschikt. Een 
enkeling kan een auto regelen, veelal wordt het een rit op de ezelskar of te voet. In veel gevallen heeft 
dit de dood of andere ernstige complicaties tot gevolg, voor de moeder, voor het kind, of in het ergste 
geval; voor beide. 
 

Doelgroep 
De prioriteit is het terugdringen van kindersterfte. Ook het welzijn van de moeders heeft onze 
aandacht. De doelgroep betreft (zwangere)vrouwen en hun (ongeboren)kinderen. 
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Doelstelling 
De doelstelling van het project betreft de verbetering van het zorgvervoer en medische apparatuur in 
Gambia, voornamelijk op het gebied van de zorg voor moeder en kind, teneinde kindersterfte te 
voorkomen. Om deze doelstelling te realiseren, zullen drie ambulances en diverse medische 
apparatuur aangeschaft worden en naar Gambia gebracht worden. 
 

Overhandigen 3 ambulances 
We gaan drie ambulances, die in zeer goede staat zijn, afleveren in Gambia. Vaak zie je dat een product 
uit gefaseerd wordt in de derde wereld. Dat is niet wat wij willen. We willen producten afleveren die 
nog jarenlang een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de mensen in Gambia. Daarom kiezen 
we ervoor om goede ambulances aan te schaffen, die voorzien zijn van goedwerkende apparatuur. 
Twee ambulances leveren we aan Riders For Health, om in te zetten waar zij dat noodzakelijk achten. 
De derde ambulance doneren we aan General Hospital Kanifing.  

 

Overhandigen diverse medische apparatuur  
Aan General Hospital Kanifing overhandigen we tevens diverse nieuwe (of nagenoeg nieuwe) medische 
apparatuur met name gericht op geboorte- en kinderzorg. Een van de prioriteiten in Gambia is het 
terugdringen van kindersterfte. Daar leveren we graag een bijdrage aan. Er is een groot gebrek aan 
onder meer echoapparatuur, HB-meters, bloeddrukmeters en couveuses.  
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Betrokken partijen 
General Hospital Kanifing Serrekunda  
Serekunda is de grootste stad van Gambia. De stad ligt ten zuidwesten van Banjul. Hoewel Banjul de 
hoofdstad van Gambia is, verhindert de ligging ervan verdere groei. Hierdoor is Serekunda de stad in 
Gambia die het snelst groeit. De stad werd in de 17e eeuw gesticht door Portugese kolonisten. Het 
General Hospital Kanifing ligt centraal in de stad en is een van de grootste en belangrijkste 
ziekenhuizen van Gambia. Duizenden patiënten worden er jaarlijks geholpen.  
 
Gambia is een derdewereldland en dat zie je ook direct terug in het ziekenhuis. Je treft hier 
omstandigheden aan die in onze westerse wereld ondenkbaar zijn. Voor de ingang en langs de 
looppaden liggen honderden patiënten buiten te wachten op een van de schaarse bedden van het 
ziekenhuis. Artsen en verplegend personeel doen er alles aan om mensen te helpen, maar vaak is het 
tekort aan bedden, medicatie en apparatuur de limiet van de hulp. Tegelijkertijd zie je mooie 
ontwikkelingen rondom het ziekenhuis, zoals de deelname aan de World Blood Donor Day 2021. Ook 
is er veel aandacht voor World Womens Day, waarbij er ruimte wordt gemaakt voor meer vrouwen in 
het management.  
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Riders for Health  
Riders for Health is in de Jaren 80 in Engeland opgericht door Barry en Andrea Coleman. Het is een 
onafhankelijke, niet-politieke organisatie die zich inzet voor de verbetering van de gezondheidszorg. 
Het is ontstaan naar het idee van Randy Mamola, in nauwe samenwerking met de Wereld Gezondheids 
Organisatie (WHO).  
 
Sinds 1996 is Riders for Health in Nederland actief onder de naam Stichting Riders for Health Benelux. 
Het geld dat in Nederland wordt opgehaald, wordt besteed aan het project in Gambia: Riders for 
Health Gambia. Begin 2003 is mede door de steun van de donateurs van de Riders een 
administratiekantoor geopend in Kanifing. Hier vandaan wordt het Riders for Health Gambia 
aangestuurd, onder leiding van mw. Thérèse Drammeh. Riders for Health Gambia was in 2018 al voor 
95% zelfvoorzienend. De komende jaren wordt eraan gewerkt dat het een zelfstandige en volledig 
onafhankelijke rol krijgt binnen de gezondheidszorg in Gambia.  
 
Stichting Riders for Health Benelux wordt volledig gerund door vrijwilligers en heeft dus geen personen 
in loondienst. Al deze vrijwilligers stellen een deel van hun vrije tijd beschikbaar aan het uitvoeren van 
activiteiten van Riders for Health en leveren zo een substantiële bijdrage aan ons Riders for Health 
Gambia.  
 
Riders For Health Gambia verzorgt het ambulancevervoer in heel Gambia. Ze zorgen voor chauffeurs, 
onderhoud en brandstof. Door de ambulances te schenken aan Riders for Health is duurzame inzet van 
het voertuig gegarandeerd.  
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De rijders Nederland-Gambia  
Een groep mannen, eigenlijk bij elkaar geraapt via diverse werk- en privéverbanden, neemt deel aan 
de actie Tour du Gambia. De meesten van de groep zijn al jaren betrokken bij het West-Afrikaanse land 
Gambia. Geraakt door de bittere armoede heeft een aantal van ons de handschoen opgepakt en is zich 
met opgestroopte mouwen in gaan zetten voor dit prachtige land met zijn bijzondere bevolking. 
Daardoor zijn andere mensen geënthousiasmeerd en nieuwsgierig geworden en willen dan ook graag 
aanhaken bij ons plan. Om hun voorgenomen uitdaging te laten slagen hebben deze 
enthousiastelingen en nieuwsgierigen een groep kerels verzameld die gezamenlijk dit avontuur zullen 
aangaan. Samen bereid om zich in te zetten om het doel te bereiken: het verbeteren van het 
zorgvervoer en medische apparatuur in Gambia. En bereid om samen de lange tocht van Hoogeveen 
naar Gambia af te leggen. De deelnemers zijn: 
  

▪ Marco Schonewille  
▪ Ab Peters  
▪ Bert Mulderij  
▪ Maurice Veld  
▪ Klaas Schaper  
▪ Martin Jutstra  

 

Achtergrond deelnemers 
Vanuit verschillende stichtingen, die vanuit Hoogeveen en het naastgelegen Noordscheschut 
opereren, zijn in de laatste tien jaar diverse mooie projecten gerealiseerd in Gambia voor o.a. 
gezondheidszorg en onderwijs. Deze stichtingen helpen elkaar waar nodig maar zijn alle volledig 
zelfstandig met een eigen bestuur, om zo slagvaardig mogelijk te kunnen zijn. Martin, in zijn rol als 
voorzitter van de Stichting Samen Voor Gambia, en Marco, in zijn rol als voorzitter van de Stichting 
Onderwijs Voor Gambia, hebben de koppen bij elkaar gestoken om nu eindelijk eens een keer een 
langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan: over de weg naar Gambia te reizen om hulpgoederen 
te brengen.  
 
Ook Klaas, Maurice en Bert hebben een flinke dosis ervaring van eerdere reizen naar Gambia en hun 
bijdragen aan het werk van de stichtingen. Aanvullend heeft Ab weer veel ervaring opgedaan door 
nauw betrokken te zijn bij grootschalige evenementen voor goede doelen. 

 

De reis - planning 
Wanneer de begroting rond is, hopen wij eind 2022 de reis vanuit Hoogeveen naar Gambia te kunnen 
starten om vervolgens af te zakken naar Zuid-Spanje. Na de oversteek reizen we langs de kust door 
Marokko, west Sahara, Mauritanië via Senegal naar Gambia. Een reis van bijna 6000 km. Onderweg 
brengen we onze nachten door in hostels, bij “locals” of in de voertuigen. Na ca 2,5 week hopen we 
aan te komen in Serrekunda, niet de hoofdstad van Gambia, maar wel de grootste stad van de 
republiek.  

 

Duurzaamheid  
Wij hebben veel ervaring en connecties in ontwikkelingshulp en werken intensief samen met het 
Gambiaanse ministerie van gezondheidzorg. Deze samenwerking biedt ons de zekerheid dat apparaten 
gebruikt worden voor datgeen waarvoor zij bedoeld zijn: de leefomstandigheden bevorderen van de 
mensen in Gambia en dan met name de moeders en kinderen. Onze afspraken leggen we vast in 
getekende documentatie, waarin de verantwoordelijkheid wordt omschreven en wordt overgedragen.  
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Monitoring, verantwoording en financiën  
Projectbewaking in continuïteit  
De basis voor de stichting is gelegd in het dorpje Pinai, 250 km landinwaarts, ver van het toerisme en 
de westerse hulp. Het lokale comité in Gambia, onder leiding van Lamin Bah, zorgt ervoor dat de 
projecten niet enkel uitgevoerd worden, maar ook dat de continuïteit blijft gewaarborgd. In de jaren 
zijn verschillende projecten gerealiseerd, niet enkel in Pinai maar ook in het naburige Nana Bah, waar 
het Medisch Centrum grondig gerenoveerd is. De missie van de Stichting is hierin goed terug te vinden: 
Opstarten en begeleiden van duurzame projecten op onderwijs, gezondheid en agrarisch gebied ter 
bevordering van de leefomstandigheden van de mensen in Gambia. 
 
Door de ambulances te schenken aan Riders for Health is duurzame inzet van het voertuig 
gegarandeerd. Ook het ziekenhuis zal zorg dragen voor het onderhoud van de medische apparatuur. 
Alvorens deze in gebruik te nemen zal een cursus gevolgd worden. 

 

Projectevaluatie en verantwoording 
Stichting Samen voor Gambia zal zorg dragen voor de communicatie tussen de organisaties in Gambia 
en de belanghebbenden in Nederland. Ook de fondsenwerving zal door de stichting uitgevoerd 
worden. Bij aankomst en na afloop van het project zal een projectverslag gerealiseerd worden die 
behalve het inhoudelijk proces ook de gemaakte kosten en inkomsten weergeeft. 
 

Begroting en dekking 
Het project zal in totaal € 73.700,- bedragen, hierin zit de aanschaf van de voertuigen en de medische 
hulpmiddelen. Het totale overzicht van deze kosten en de bijbehorende dekking is opgenomen in de 
begroting. 
 
De reis is niet opgenomen in de begroting, omdat de financiering hiervan door de rijders wordt 
verzorgd en niet door de stichting. De kosten van de reis bestaan onder meer brandstofkosten, kosten 
voor de overtocht van Spanje naar Marokko, kosten voor visa en reiskosten. De verblijfkosten en een 
vliegticket terug naar huis worden door de deelnemers zelf betaald.  
 
De inkomsten voor de reis worden gegenereerd door onder meer benefietactiviteiten, vrije donaties, 
online collecte en sponsoring. Voor de aanschaf van de voertuigen en medische hulpmiddelen zal de 
stichting fondsen aanschrijven om de begroting rond te krijgen. 
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Bijlage - Verzoek van Kanifang General Hospital 
 
 
 


