Beste bezoeker,
Als het bestuur van Stichting Westland4Gambia vinden wij eerlijkheid en transparantie van onze stichting zeer
belangrijk. Graag delen wij onderstaand een aantal zaken met u.
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VERSLAG 2021
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.
In het voorjaar van 2019 is de opvolger voor de tandzorgauto naar Gambia toe gebracht door bestuursleden
Geert, Marieke en Mark. Onze 1e auto was echt dringend aan vervanging toe. Met de nieuwe auto denken we
weer jaren voor uit te kunnen.

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) :
Reiskosten (gezamenlijk) :

Omgerekend ongeveer €220,00 per maand
(afhankelijk van de actuele wisselkoers)
Omgerekend ongeveer €80,00 per maand
(afhankelijk van de actuele wisselkoers)
Omgerekend ongeveer €45,00 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, stagiaires 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 2021
Na het jaar 2020 is ook 2021 vanwege Covid-19 heel anders verlopen dan iedereen gehoopt had. Gelukkig
hebben we trouwe sponsoren en ook dit jaar ontvingen we weer een hele mooie bijdrage van ‘de Tien’. Met de
laatste bijdrage gaan we onze mensen in Gambia verder opleiden en willen we uitbreiden. Onze lange termijn
planning is dat de mensen in Gambia steeds zelfstandiger worden en over 10 jaar zelfstandig zijn.
In Gambia is het leven nog steeds zwaar voor de bewoners
Bijna geen toeristen, dus langs de kust is er veel werk vervallen. Na de langdurige lockdown van 2020, zijn er
helaas veel negatieve gevolgen voor de bevolking. En daarbij is het voedsel erg duur geworden voor de
bevolking.
We hebben veel contact met tandarts Daniel en assistent Oumpa via telefoon en whatsapp. Foto’s komen
regelmatig en alles ziet er prima uit. De scholen in Gambia zijn voor het grootste deel open geweest. De vaste
praktijk is ook zoveel mogelijk open geweest, alleen kwamen de patiënten mondjesmaat vanwege de angst om
covid. Dus de scholen waren weer geopend en is onze tandartsauto als vanouds scholen gaan bezoeken.
Weer een werkbezoek!
In 2021 is er in November gelukkig weer een werkbezoek aan Gambia geweest. Onze voorzitter Hans was heel
blij weer naar de mensen ter plaatse te kunnen gaan. Eerder ging niet omdat er vanuit Nederland geen
mogelijkheden waren om te reizen. Bovendien was het eigenlijk niet verantwoord.
Gelukkig bleek dat de ontvangen foto’s vanuit Gambia de waarheid lieten zien. Daar hadden we ook alle
vertrouwen in uiteraard. Alles zag er goed uit. Opgeruimd en onderhouden. Scholen tevreden na bezoek. Fijn
om te horen.
De volgende uitgestelde activiteiten in Nederland zijn wederom niet door gegaan.
• Midwinterpuzzelrit
Deze midwinter puzzelrit ligt nog op de plank, dus we gaan de wisselbokaal weer een keer
aan de winnaars van een volgende editie uit reiken. Hopelijk in 2022.
• Sponsorontbijt
• Sponsordiner
Vanwege 11 jarig bestaan.
We hopen dat 2022 weer kan verlopen zoals we gewend waren. Het ziet er naar uit dat er activiteiten weer
mogelijk worden. We proberen nieuwe activiteiten te ontplooien.

Financiële verantwoording:
Balans :
Kas
Rabobank Rekening Courant
Rabobank Spaarrekening Algemeen
Rabobank Spaarrekening Reservering Opleiding Personeel
Debiteuren
Crediteuren
Kapitaal

Debet
€ 3.070,14
€ 15.885,89
€ 750,00
€ 34.250,00
€ 250,00

€ 91,10
€ 48.419,02
€ 5.695,91

Saldo winst 2021
€ 54.206,03
Bedrijfsresultaat :

Credit

€ 54.206,03
Omzet

Giften - Donaties - Sponsoring - Evenementen
Schoolmeisjes
Rente op spaarrekening
Eigen bijdrage werkbezoeken

€ 17.382,62
€ 40,00
€ 2,51
- € 491,25

Totaal

€ 16.933,88
Kosten

Salarissen

€ 4.377,16

Bankkosten
Representatie
Werkbezoeken
Stagiaires
Algemene projectkosten Gambia
Mobiele praktijk

€ 599,91
€ 1.382,66
- € 655,00
€€ 92,25
€ 3.845,02

Vaste praktijk
Opslag en Transport
Verzekeringen
Kostprijs Evenementen
Mitsubishi Pajero

€ 1.121,34
€€ 474,63
€€-

Totaal

€ 11.237,97

Saldo

€ 5.695,91

Toelichting :
Zoals u hierboven wellicht opgevallen is nam ons vermogen dit jaar, helaas, met € 5.695,91 toe. U zult wel
denken waarom ‘’helaas’’? Net zoals wij hier nog steeds onze uitdagingen met Corona kennen is dit in Gambia
ook het geval. De mobiele praktijk heeft wel weer wat scholen kunnen bezoeken en ook de praktijk is weer
geopend echter is men nog voorzichtig. Dit heeft geresulteerd in lagere kosten dan gewoonlijk, denk hierbij aan
brandstof, verdovingen, naalden, handschoenen enz. Daarnaast waren we graag gestart met het verder
scholen van onze werknemers echter is de start van de opleiding door Corona uitgesteld. De hoop is in het
najaar van 2022 te kunnen starten. Zodra hier meer over bekend is kunnen we tevens door met het aannemen
van personeel om de continuïteit gedurende de opleiding te garanderen en naar de toekomst toe te kunnen
groeien. We hopen snel onze werkzaamheden weer volledig te kunnen hervatten, opleiding te starten en zo
veel kinderen van hun tandproblemen af te helpen!

