Beste bezoeker,
Als het bestuur van Stichting Westland4Gambia vinden wij eerlijkheid en transparantie van onze
stichting zeer belangrijk. Graag zouden wij dan ook een aantal zaken met u delen, deze treft u
hieronder.
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VERSLAG 2016
Wat doet Stichting Westland4Gambia ?
Er is nagenoeg geen tandzorg in Gambia en met name voor kinderen is een gezond gebit van groot
belang. Schade en pijn aan gebitten van kinderen belemmert hem tijdens het opgroeien. Kinderen
eten, spelen, slapen en leren slecht als ze klachten aan hun gebit hebben. Sommige kinderen lopen
jarenlang met een ontsteking in hun mond. Daardoor lopen ze achterstanden op die ze nooit meer
kunnen inhalen. Dit heeft ons aan het denken gezet.
De inspanningen van een groep vrijwilligers hebben geresulteerd in een voorbereiding van ruim een
jaar en een reis van 7.200 kilometer in 2 weken tijd. Wij hebben begin 2013 zes auto’s vanuit
Nederland naar Gambia gereden. De groep auto’s bestond uit twee ambulances, twee taxibusjes,
een mobiele tandzorgpraktijk en een personenauto voor de stichting t.b.v. invliegende tandartsen,
bestuursleden en voorbereidend werk in Gambia.

De mobiele tandzorgpraktijk is in maart 2013 overgedragen aan Foundation Westland4Gambia,
welke in november 2012 is opgericht en sinds 1 september 2014 gevestigd is in het dorp Jamwelly.
Vanaf maart 2013 is onze Oral Health Worker Momodou Ann samen met zijn assistenten Binta en
Alfusainey gestart in de tandzorgauto welke gestationeerd is in de stad Brikama. Van daaruit starten
zij 4 dagen in de week en bezoeken de scholen in de omgeving.
Ons ideaal is om ieder jaar dezelfde scholen tweemaal te bezoeken. Dit is nodig omdat er op iedere
school die wij bezoeken veel kinderen met tandproblemen zijn. Op deze manier hopen wij door
middel van voorlichting, poetsinstructies en de daadwerkelijke tandartsbezoeken een goede basis te
kunnen leggen. De kosten voor de Gambiaanse Oral Health Worker, zijn assistenten, verdovingen,
tandenborstels, tandpasta en andere benodigde materialen worden samen met onze sponsoren
vanuit de stichting in Nederland betaald. De borging van bovenstaand project vindt plaats via
internet en bezoeken aan Gambia. We vliegen gemiddeld vier keer per jaar naar Gambia om daar
onze Oral Health Worker te ondersteunen, vragen te beantwoorden, oplossingen voor bestaande
problemen te vinden en om te zien of alles naar wens verloopt
Na drie jaar de mobiele tandzorgauto rijdende te hebben en ruim tien werkbezoeken verder blijkt er
des te meer hoe groot de problemen zijn! Omdat we niet alles in onze tandzorgauto uit kunnen
voeren voelden wij ons geroepen een vaste locatie in te richten om de probleemgevallen te kunnen
behandelen. In oktober 2015 hebben wij als bestuur gezamenlijk een ruimte verbouwd tot
tandartspraktijk welke in april 2016 officieel is geopend. Een groot aantal mensen, lokale bevolking
en Nederlanders (sponsoren en geïnteresseerden waren aanwezig bij dit speciale moment.

Beheer van het vermogen :
Het beheer van ons vermogen wordt, in eigen beheer, door de penningmeester verzorgt. Deze
communiceert maandelijks de financiële stand van zaken tijdens de bestuursvergadering. Tevens
wordt er, ieder eerste kwartaal van het jaar, een financieel overzicht inclusief begeleidend schrijven
op onze website, www.westland4gambia.nl, geplaatst.

Besteding van het vermogen :
Elke investering en / of betaling welke door de stichting gedaan moet worden wordt binnen het
bestuur overlegd. Bij uitzondering is ieder bestuurslid vrijgesteld van overleg voor bestedingen tot
€250,00.

De voornaamste kosten welke wij als stichting hebben zijn als volgt :
 Loonkosten tandarts
 Loonkosten assistent(e)
 Brandstofkosten mobiele praktijk inclusief aggregaat
 Onderhoud van de auto
 Verdovingen
 Naalden
 Tandenborstels
 Tandpasta
 Promotiemateriaal
 Huur van de praktijkruimte
 Overige kosten

Beloningsbeleid :
Alle bestuursleden werken op volledig vrijwillige basis. Het werk dat zij voor de stichting verrichten
wordt dus gedaan zonder dat daar enige beloning tegenover staat. De stichting heeft echter wel
werknemers in dienst, dit zijn de tandarts en een assistent(e). Zij worden maandelijks, door de
stichting, marktconform betaald.
Gambiaanse tandarts :
Gambiaanse assistent(e) :

Omgerekend ongeveer €120,00 per maand
(afhankelijk van de actuele wisselkoers)
Omgerekend ongeveer €30,00 per maand
(afhankelijk van de actuele wisselkoers)

Wel is er, voor bestuursleden, een regeling met betrekking tot werkbezoeken, deze is tevens terug te
vinden in de statuten van Stichting Westland4Gambia.
Wanneer bestuursleden voor de stichting naar Gambia afreizen, bijvoorbeeld ter controle van het
project of het begeleiden van Nederlandse tandartsen, assistenten en/of mondhygiënisten wordt de
helft van de reis en het verblijf door de stichting vergoed. De overige 50%, eten en drinken komen
voor eigen rekening. Deze vergoeding is echter onder één voorwaarde. De reden van de reis moet
voor het merendeel bestaan uit het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de stichting.
Wanneer dit niet het geval is, denk hierbij aan een vakantie met het bezoeken van ons project, is
bovenstaande regeling uiteraard niet van kracht.

Verslag van uitgevoerde activiteiten :
27 april 2016 :
opening praktijk
Op woensdag 27 april, na onwijs veel voorbereidingen, was het eindelijk zover…de opening van onze
vaste praktijk!
In totaal reisden 18 mannen en vrouwen vanuit Nederland naar Gambia, speciaal voor de opening.
Binnen het team waren twee mannen van RI-TV meegekomen plus twee tandartsen die ons een
warm hart toe dragen en onze steun zijn als het gaat om de techniek en inrichting van de praktijk.
Met de opening op 27 april was het hele dorp uitgelopen om er bij te zijn. Het dorpshoofd en de
Imam van de plaatselijke moskee waren aanwezig. Een klas uit het naastgelegen dorp Mariama
Kunda is ook langs geweest. Vrouwen uit het dorp hebben met een aantal meegereisde vrouwen een
heerlijke maaltijd bereid. De praktijk en de tandzorgauto waren voor deze dag geheel open gesteld
om te bezichtigen. Niet alleen de opening maar ook de zegening van de Imam zijn belangrijk in
Gambia. En met deze dag, die zeer geslaagd was, hopen wij een goede bijdrage te hebben geleverd
aan de naamsbekendheid van onze Dental Clinic en stichting in Gambia.
We hopen met deze praktijk de bijzondere gevallen bij kinderen en ook volwassenen een
mogelijkheid te geven om naar de tandarts te gaan. Hier blijft een behandeling voor de kinderen
gratis, de volwassenen betalen een kleine bijdrage waardoor de vaste praktijk in de toekomst
kostendekkend zal moeten worden.
20 augustus 2016 :
Sponsorontbijt
Op zaterdagochtend 20 augustus vond er voor de vierde maal ons unieke evenement plaats op het
Wilhelminaplein te Naaldwijk, namelijk het sponsorontbijt! Vanaf 8.00 uur kon iedereen gezellig
aanschuiven voor een heerlijk ontbijt wat onder andere bestond uit aardbeien, Jus ‘d Orange, diverse
warme broodjes, kaas, vleeswaren, eitjes, koffie, melk enz. Het weer was prima en dit resulteerde in
een geweldige opkomst! Na het ontbijt konden de bezoekers een ronde over de braderie maken.

11 september 2016 :
Ritme van de Nazomer
Op zondagmiddag 11 september is Stichting Westland4Gambia bij Eenden Verhuur Westland door de
familie van Geest uitgenodigd voor het 13e tuinconcert ‘’Ritme van de Nazomer’’. Het publiek kon
genieten van diverse bandjes die belangeloos kwamen optreden. Er werden pannenkoeken gebakken
en konden er prijsjes worden gewonnen met de loterij. De opbrengst van deze hele gezellige middag
was voor onze stichting.

Financiële verantwoording :

Toelichting :
Zoals u hierboven wellicht opgevallen is slonk ons vermogen dit jaar met € 9.445,45. Deze
daling komt grotendeels door de start van de vaste praktijk met de daarbij behorende
verzekeringen, huur, salarissen enz. We heb hier een opstart van maximaal 3 jaar voor
uitgetrokken. Gelukkig kunnen we melden dat de patiënten onze praktijk inmiddels weten te
vinden en we op deze manier het komende jaar onze uitgaven tot een minimum hopen te
beperken. Via deze weg willen wij u graag bedanken voor uw bijdrage in welke vorm dan
ook! Zonder uw hulp als sponsor van onze projecten hadden wij niet zoveel mensen kunnen
helpen.

