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VERSLAG FASE 1 RENOVATIE EN UITBREIDINGSPROJECT VERLOSKAMER 

GUNJUR HEALTH CENTER 2022 

 

Reisgezelschap en periode 

De Projecreis liep vanaf 19 april 2022 tot 28 april voor Katleen, Shana en Frederic. De projectreis liep vanaf 19 april 

tot 5 mei voor Sabrina. Sonja werd jammer genoeg weerhouden op de luchthaven van Zaventem… 

 

Fase 1 Renovatie -en uitbreidingsproject verloskamer Gunjur Health Center 

Het project was een wens van het senior staff team van het Gunjur health center (2020). De goedkeuring voor het 

project werd aangevraagd op 29 januari 2020 bij het Ministerie van Gezondheidszorg en Welzijn, bij Dr. Mustapha 

Bittaye, director of Health Services (bijlage 1). 

Op 20 april 2022 gingen we meteen aan de slag voor het verbeterproject: ’s Morgens meldden we ons aan in het 

health center om alle afspraken te doorlopen met de leidinggevenden van alle partijen en de contracten te 

ondertekenen (zie bijlage 2). 

Partijen: 

1) vzw Gambiana Belgium onder leiding van Asselman Sabrina, president en projectleider 

vzw Gambiana Gambia onder leiding van Alagie Bojang, vicepresident en projectleider 

2) Seedy Jaiteh, in charge van het Gunjur health center 

3) Fassainey Saidy, contractor en leider van het lokale constructieteam 

Er werd nog een promo-filmpje gemaakt door Shana & Sabrina, om mensen te informeren over wat we exact gingen 

doen en om hen te stimuleren om nog wafeltjes aan te kopen ter steun. De dag nadien gingen we van start. Alles 

werd vastgelegd met beeldmateriaal. Voor dit verslag is er per “soort werk” 1 foto uitgekozen om mee in bijlage te 

plaatsen.  

Een kort overzichtje van de dagelijkse werken: 

Datum Kort verslag NB 

21/04/2022 Mr. Jaiteh, de lokale gezondheidsmedewerkers en het 

Gambiana team verplaatsten samen alle materialen en 

bedden uit de verloskamer. Er werd in de postnatale 

ruimte twee tijdelijke bevallingsbedden ingericht voor 

periode dat de renovatiewerken gingen duren. 

 

Het lokale constructieteam en het Gambiana team 

maakten samen één ruimte van de hal, verloskamer en 

oude kraamafdeling op één dag.  

Foto A 

22/04/2022 Vrijdag gebedsdag Geen werken 

23-24/ 

04/2022 

Verdeling van de grote ruimte in een volledig 

geïnstalleerde badkamer en 5 kleinere verlosruimtes op 

vraag van de in charge van het health center. 

Foto B 

 

Deze last-minute aanvraag was niet 

ingecalculeerd in de initiële begroting 

van fase 1. De wens werd wel 

ingewilligd, omdat het past binnen 

privacy voor elke vrouw in arbeid alsook 

mailto:stichting-gambiana@outlook.com
http://www.vzwgambiana.com/


vzw Gambiana                                                                                                                                                  stichting-gambiana@outlook.com 
BTW BE0733.688.895.                                                                                                                                                   www.vzwgambiana.com 
Europalaan 9, 2620 Antwerpen  
 

Verslag 13.07.2022 door Sabrina Asselman 

 

de mogelijkheid tot een goede hygiëne 

voor elke bevallen vrouw. Hierdoor 

werden enkele zaken verschoven naar 

fase 2. 

25/04/2022 Loodgieterij in de ruimte voor de badkamer: aanleg 

tunnel voor de buizen 

Foto C 

26/04/2022 Vervolg loodgieterij in de ruimte voor de badkamer: 

aanleg tunnel voor de buizen 

Foto C 

27/04/2022 Woensdag clinic dag: Het lokale constructieteam voelde 

zich geïntimideerd door de vele aantallen vrouwen die 

aanwezig waren in het health center voor clinic dag, en 

besloten daarom niet te werken vandaag. 

Geen werken 

28/04/2022 Aanleg elektriciteit + installatie lampen voor elke 

verlosruimte met ventilator 

Foto D 

29/04/2022 Vrijdag gebedsdag Geen werken 

30/04/2022 Betegeling badkamer Foto E 

 

De tegels stonden niet mee in de initiële 

begroting van fase 1. 

31/04/2022 Betegeling badkamer Foto E 

 

De tegels stonden niet mee in de initiële 

begroting van fase 1. 

01/05/2022 Het einde van de Ramadan: Eid Mbarak Geen werken 

02/05/2022 Eerste publieke feestdag na het einde van de Ramadan Geen werken 

03/05/2022 Tweede publieke feestdag na het einde van de Ramadan Geen werken 

04/05/2022 Vervolg betegeling 

Poets -en schilderwerken 

 

Foto F 

Foto G 

 

De poetsmaterialen stonden niet mee in 

de initiële begroting van fase 1. 

05/05/2022 Afwerking badkamer 

Inrichting verloskamer: alle bedden en materialen 

werden terug geplaatst in de vernieuwde verloskamer + 

installatie reanimatietafel. 

 

De installatie van de grote wastafel is niet meer gelukt. 

Alagie gaat erop toezien dat de wastafel deze of volgende 

week effectief wordt geïnstalleerd. 

Foto H 

Foto I-J 

 

 

 

 

Het ijzeren aanhangstuk voor de grote 

wastafel stond niet mee in de initiële 

begroting van fase 1. 

Aantal effectieve werkdagen = 9 

 

Het team van het health center was heel tevreden met de nieuwe verloskamer. We kregen ook fijne berichtjes binnen 

van volgers in België. 
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Financiële uiteenzetting 

Het verbeterproject fase 1 kwam op een totaalkost van €1997,10 (bijlage 3: totale begroting na project), exclusief 

de exportkosten voor enkele zaken. 

Behalve de lastminute gevraagde aanpassingen, stonden er enkele zaken niet opgelijst in de begroting. Ook aan de 

rate hebben we heel wat centen misgelopen. Omwille van beide zaken hadden we dus een tekort bedrag bij, en werd 

er opnieuw geld overgeschreven met Western Union (bijlage 3b: financieel eindverslag van het verbeterproject 

fase 1): 

- Online stond aangegeven dat de rate van dat moment 1 euro een 59 dalasi was. In feite was het maar 49 

dalasi voor 1 euro bij Western Union wanneer je een online beveiligde geldtransfer doet van België naar 

Gambia. 

- Nota! Wanneer je fysiek geld gaat omwisselen in een Western Union kantoor was de rate wel 58-59 dalasi 

voor 1 euro. 

 

De vervanging van de ramen, het voorzien van aluminium platen voor de bevallingshokjes en een houten kastruimte 

met slot zal een plaats krijgen in fase 2 van het verbeterproject. Deze fase zal binnen de werkgroep Zuidwerking 

worden uitgestippeld, en heeft prioriteit op andere Zuidprojecten. 

De sponsorouders Hanne, Steve & Isha namen tijdens hun reis het aluminiumplaatje mee waarop aangegeven staat 

dat onze vzw de werken hebben bekostigd (zie foto K). 

 

Geldtransacties (bijlage 3c: Aftekenlijst cash verrichtingen vzw-kas) 

Van alle geldtransacties cash en per Western Union werden zoveel mogelijk betaalbewijzen bijgehouden voor de 

boekhouding. 

Voor alle cash bestedingen vanuit de ‘vzw-kas’ werd er gewerkt met een dubbel-handtekeningen systeem: 

- Van 19 april t.e.m. 28 april tekenden Sabrina en Shana telkens af, gezien zij oprichters zijn. 

- Na de datum van 28 april tekenden Sabrina en Alagie (vicepresident lokale team) telkens af, gezien het 

ontbreken van de aanwezigheid van een 2e oprichter ter plaatse. 

- Alle betalingen in het kader van het renovatieproject werd extra ‘beveiligd’ met een handtekening voor 

ontvangst van de vrijwilliger die specifieke materialen moest aankopen. 

- Bij nazicht ter rapportage kwamen er nog bestedingen naar boven die we kunnen staven met een 

betaalbewijs. Deze werden onderaan de lijst toegevoegd met enkel het handtekening van Sabrina. 
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BIJLAGEN 

 Bijlage 1: Goedkeuring project door MoH op datum 29/05/2022 

 Bijlage 2: Ondertekend contract door alle betrokken partijen – Renovatieproject verloskamer 

 Bijlage 3a: Effectieve besteding na verbeterproject fase 1 

 Bijlage 3b: Aftekenlijst pick-up cash geld i.k.v. verbeterproject fase 1 

 Bijlage 3c: Aftekenlijst cash verrichtingen vzw-kas 

 

FOTOBEELDEN 

 Foto A 

 Foto B 

 Foto C 

 Foto D 

 Foto E 

 Foto F 

 Foto G 

 Foto H 

 Foto I 

 Foto J 

 Foto K 
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Fotobeelden renovatie -en uitbreidingsproject verloskamer Gunjur H/C fase 1 

A  

B 
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