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 2018
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 belemmeren hen 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 samen met zijn assistent 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 vijf jaar de mobiele tandzorgauto rijdende te hebben en ruim vijftien 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 verzorgd. 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 €240,00 per maand
(afhankelijk van de actuele wisselkoers)
Omgerekend ongeveer €90,00 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 in 2018:
In Gambia
Nieuw team
In het nieuwe jaar gaat in Gambia onze nieuwe oral healthworker starten bij onze stichting. In 2018 gaan we
weer keihard verder om de Gambiaanse kinderen van kiespijn af te helpen en natuurlijk te leren poetsen, zodat
in de toekomst er veel minder problemen zijn met hun gebit.
Stagaire
Naast het oplossen van problemen met het gebit wordt bij het schoolbezoek in Gambia ook alles gedaan aan
preventie. Voor het eerst hebben we dit jaar een stagaire Jasmijn op de Laak. Zij geeft volop poetsinstructies en
helpt op allerlei gebied. Geweldig dat zo'n jongedame volop inzet en enthousiasme toont en toch maar even
voor 9 weken in Afrika aan de slag gaat!
In Nederland
Auto puzzelrit 4 maart
Het is zondagmorgen 4 maart 9:00 uur. Na een koude week begint deze zondag met zon. We zijn te gast bij
Auto Wittebrug in De Lier waar dit jaar de start is en gaat iedereen aan de slag om straks de gasten te
ontvangen. Geert en Hans zijn al vroeg begonnen om de route in orde te brengen. Rond 11:30 uur staat alles
klaar en even later komen de eerste auto’s en rijders aan. Na zich aangemeld te hebben nog even een lekkere
kop koffie met een koek. In korte tijd komen de overige deelnemers die zich vooraf hadden aangemeld. Rond
13:00 uur heet voorzitter Hans Hogervorst iedereen welkom en geeft het woord aan Mark van Dis die uitleg zal
geven betreffende de regels, het routeboek en de verschillende navigatiemethoden die vermeld staan.
Iedereen heeft een startnummer en starttijd ontvangen en daarbij een rallyschild voor op de auto te monteren.
Er wordt nog even een groepsfoto gemaakt en om 13:30 uur vertrekt de eerste auto voor de puzzelrit van ruim
100 km. Met een tussentijd van een 2 minuten vertrekt de volgende auto en anderhalf uur later is ook de
laatste auto vertrokken.

De route trekt van De Lier binnendoor naar Schipluiden om vervolgens via Den Hoorn naar de A4 te rijden. Tijdens
het rijden van de route moeten de deelnemers de uitgezette letters die ze langs de weg kunnen tegenkomen
noteren op hun controleblad. Aan het eind van de puzzelrit moeten zij met deze letters een slagzin maken.
Met een lekker zonnetje volgt de route de puzzelaars via Leidschendam richting Stompwijk om vervolgens bij de
eerste tussenstop bij Geert en Hans in Zoeterwoude Dorp uit te komen. Na het verzorgen van de inwendige mens
volgde de route verder door de mooie binnenstad van Leiden. Nadat Leiden gepasseerd was langs Valkenburg
en vervolgens naar Katwijk. Via de mooie omgeving richting Wassenaar om in Meijendel te stoppen bij Tom en
Conny op de tweede tussenstop. Even de benen strekken, een warme beker chocolademelk met een krentenbol,
en dan het laatste deel van de puzzelrit. De deelnemers rijden door de villawijk van Wassenaar richting Den Haag
om daarna in Scheveningen uit te komen. Langs de haven weer naar Den Haag richting Kijkduin. Via Monster
over tuinderslaantjes richting ’s-Gravenzande om uiteindelijk uit te komen bij het clubhuis van Watersport
Vereniging ‘s-Gravenzande. In de tussentijd zijn Mark en Jacques aanwezig in de kantine van de
watersportvereniging en wordt alles in gereedheid gebracht voor de deelnemers die straks terugkomen. Rond
de klok van kwart voor vijf komt de eerste deelnemer aan. Onder het genot van een versnapering proberen de
puzzelaars de slagzin in te vullen aan de hand van de letters die zij onderweg genoteerd hebben. Inmiddels is de
pan zelfgemaakte erwtensoep op temperatuur, de broodjes worst warm en worden de pannenkoeken gebakken.
Inmiddels komen er meer deelnemers binnen en kunnen zij ook de inwendige mens verzorgen. Rond 18:30 uur
is ook de laatste auto terug. De laatste formulieren worden nagekeken en is er duidelijk dat Michael en Stefan
Vellekoop de winnaars zijn van de 2e Midwinter Puzzelrit. Mede dankzij sponsoring van diverse bedrijven en hulp
van vrijwilligers in welke vorm dan ook, kijkt Stichting Westland4Gambia terug op een geslaagde activiteit.
Bernadetterun 28 maart
Op de Bernadetteschool in Naaldwijk is vooraf een presentatie gegeven over onze stichting. De school heeft
besloten om de opbrengst van de jaarlijkse Bernadetterun te schenken aan westland4gambia. Op 28 maart was
een afvaardiging van ons bestuur aanwezig op de Bernadetteschool in Naaldwijk om de Bernadetterun bij te
wonen. De verrassing was groot toen het bedrag dat op de cheque staat, als opbrengst van deze Bernadetterun
bekend werd gemaakt. € 4416,75! Dit geld gaan we natuurlijk heel goed besteden. BEDANKT voor jullie inzet.
Geweldig.
Pinksterfietstocht met WestlandhelptAfrika 21 mei
De stichting Westland helpt Afrika bestaat al jaren en is sinds dit jaar anders opgezet. Vanaf nu is
westland4gambia jaarlijks een vast doel. Daarnaast is er ieder jaar een 2e wisselend doel. De vrijwilligers en het
bestuur van WestlandhelptAfrika hebben 3 geweldige fietstochten uitgezet van 25, 40 en 90km. Onderweg zijn
er diverse stops waar een heleboel leuke activiteiten voor kinderen zijn. Wij hebben met ons bestuur en vele
vrijwilligers die ons een warm hart toedragen allerlei activiteiten begeleid. Geweldige samenwerking. We hebben
een mooie cheque van € 2.500,- ontvangen.
Sponsorontbijt 25 augustus
‘s-Morgens aan het ontbijt en ook nog met een lachend gezicht. Voor de meeste van ons zo vanzelf sprekend.
Voor de Gambiaanse bevolking gaat dit niet altijd op. Zowel een ontbijt als een lachend gezicht. Gebrek aan geld
voor een ontbijt of een gezond gebit is hiervan de oorzaak.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk starten we op de zaterdag van de Naaldwijkse feestweek met ons
sponsorontbijt. Ieder jaar weer spannend of het weer mee wil werken. We zien onze vaste gasten weer met veel
plezier komen en ook dit jaar verwelkomen we nieuwe gasten. Dit evenement kan niet zonder onze vrijwilligers,
vaste sponsoren die dit evenement mogelijk maken. Bakker Paul Schalke, Slager van Leeuwen, Bij5 en vele
anderen

Bazar PgN Naaldwijk 8, 9 en 10 november 2018
Deze data zijn we aanwezig op de bazar van de protestantse gemeente PgN Naaldwijk. Aandacht voor onze
acties; de reanimatie cursus; het Culinair Event op 2 februari 2019. Allemaal voor de nieuwe tandartsauto die 9
februari 2019 naar Gambia moet gaan. We hebben nog veel materialen nodig om de auto in te richten. Ook zijn
tandenborstels en tandpasta welkom. Hier kunnen we veel van gebruiken. Op 11 dec hebben we een mooie
cheque ontvangen van de bazarcommissie van de PgN uit Naaldwijk. € 5.500,- Een geweldig mooi bedrag waar
we onze nieuwe tandartsauto mee kunnen gaan inrichten. Iedereen bedankt voor de inzet waardoor dit mogelijk
is geworden.

15 en 16 december kerstmarkt 's-Gravenzande
Op de zeer koude kerstmarkt in ’s-Gravenzande waren we paraat. Lotenverkoop, tandenborstels doneren
natuurlijk aandacht voor de werkzaamheden van onze stichting en om aandacht te vragen voor de tandzorg aan
kinderen in Gambia. Op zoek naar sponsoring en donaties voor onze nieuwe mobiele tandzorgauto, die we begin
februari zelf naar Gambia gaan rijden. Samen laten wij de kinderen in Gambia weer lachen!
Daarnaast hebben we door het jaar heen diverse presentaties bij verschillende organisaties etc. verzorgd.
We zijn in de 2e helft van dit jaar gestart met de acties, voor de nieuwe tandartsauto.
• Sponsordiner
• Loterij
• Veiling
• Tandenborstelactie
• Sponsoren zoeken
We steken met zijn allen veel tijd in de nieuwe tandartsauto. Dit gaat in 2019 verder.
Werkbezoeken aan Gambia
Er zijn dit jaar weer diverse werkbezoeken aan Gambia geweest.
Ook met Nederlandse tandartsen hebben we weer veel werk verzet.
Alle sponsoren, vrijwilligers, donateurs en ieder die ons een warm hart toedraagt bedankt voor jullie bijdragen,
mede dankzij jullie kunnen we onze werkzaamheden in Gambia uitvoeren.

Financiële verantwoording:

Toelichting :
Zoals u hierboven wellicht opgevallen is slonk ons vermogen dit jaar met € 3.969,36. Deze daling komt voort uit
het feit dat wij dit jaar al volop met de voorbereiding voor de reis in 2019 bezig waren. Zo zijn er in 2018 een
tweetal voertuigen aangeschaft. Een MAN welke als vervanger gaat dienen voor de huidige mobiele praktijk.
Deze kosten zijn geboekt onder kosten ‘’Mobiele Praktijk’’. Het tweede voertuig dat we aangeschaft hebben is
een Mitsubishi, de kosten hiervoor zijn geboekt onder de post ‘’Overige auto’s’’. Deze Mitsubishi zal gebruikt
gaan worden tijdens onze werkbezoeken en bezoeken van tandartsen en stagiaires. Door middel van deze
aanschaf hopen we de kosten voor het huren van auto’s drastisch te kunnen verminderen. Deze daling zullen
wij terug gaan zien in de post ‘’Projectkosten/Werkbezoek’.
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.

