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Inzamellijst voor Zuidprojecten, Gambia 
 

Algemeen gesteld zamelen wij zuiver ongebruikt en functionerend verzorgingsmateriaal in, dit mag eventueel 

vervallen zijn maar moet dan wel nog verpakt zijn. Wij nemen geen materialen aan die niet in één van deze 

categorieën passen. Wat zamelen wij concreet in? 

 

Hygiënisch materiaal 

o Onderleggers 

o Pampers: alle kindermaten en alle volwassen maten 

o Kraamverband, maandverband 

o Dames ondergoed: zuiver, geen maatje kleiner dan Medium, geen strings 

Verbandmateriaal 

o Windels (mag onverpakt, maar wel zuiver) 

o Steriele kompressen (verpakt) 

o Hersteriliseerbare instrumenten (mag onverpakt): schaar, kocher, pincet, pijler, veiligheidsspeld 

o Ontsmettingsstof: flessen en/of unidoses NaCl-Aqua-Hibidil-Isobetadine-Chloorhexidine (enkel ongeopend, 

mogen vervallen zijn) 

o Wondzorgsets (verpakt) 

o Wondzorg onderleggers (mag onverpakt, maar wel zuiver) 

o Verbandpleisters: Opsite, Mepore,… (mag onverpakt, maar wel zuiver) 

o Gewatteerde kompressen (mag onverpakt, maar wel zuiver) 

Andere: Medisch/verpleegkundig materiaal 

o Nierbekkens: bij voorkeur de kartonnen of metalen versie 

o Lege of volle pompflessen voor handalcohol 

o Spuitjes IV: 1-5-10-20-60 cc (enkel verpakt) 

o Spuitjes PO: 1-5-10-20-60cc (enkel verpakt) 

o Infuusleidingen, kraantjes, microclaves, dopjes,… (enkel verpakt) 

o Naalden IV-IM-SC (enkel verpakt) 

o Vlindernaalden (enkel verpakt) 

o Plankjes voor immobilisatie (pediatrie) 

o Endotracheale tubes: kindermaten, volwassen maten 

o Mayocanules: kindermaten, volwassen maten 

o Maagsondes: kindermaten, volwassen maten (bij voorkeur verpakt) 

o Verblijfssondes (verpakt) 

o Eenmalige sondes (verpakt) 

o Infuuskatheters: alle maten (verpakt) 

o Huberpuntnaalden voor PAC: alle maten (verpakt) 

o Tegaderm IV (verpakt) 

o Verbanden voor poortkatheters (enkel verpakt) 

o Flesjes voor kindervoeding (enkel met dop) 
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o Speentjes voor op de flesjes 

o Gesloten flesvoedingen: bij voorkeur niet over datum 

o Tutjes (verpakt) 

o Blanco plak etiketten om medicatie te labelen 

o Verpakte infuuszakken: Nacl 0,9%, Glucion, Glucose 5%, Glucose 10%, … enzovoort 

o Vacutainer systeem voor bloednames 

o Opvangcontainers voor lichaamsvochten 

o …. 

Babylinnen 

o Babykleding: vanaf maatje prematuur tot de leeftijd van 6M (sokjes, mutsjes, body’s, pakjes,…) 

o Linnen: bedlinnen voor babybedjes, tetradoeken, gewatteerde doeken, slaapzakjes,… 

o Geen volwassen maten 

Kleding zorgverleners 

o Witte halflange schort: maatje S/M/L/XL 

o Verpleegkundige schorten: wit/blauw/groen maatje S/M/L/XL 

Orthopedische hulpmiddelen: Voor volwassenen & kinderen 

o Krukken 

o Rollator 

o Buggy 

o Rolstoel  

o Toiletstoel 

o Douchekruk  

o Brace  

o Steunverbanden 

o Deze orthopedische hulpspullen geven wij door aan VZW Deyda, die ook actief zijn in Gambia. Hun hoofddoel 

is om kinderen met een beperking in Gambia te helpen. 

School 

o Schriftjes 

o Nog functionerend schrijfmateriaal: pennen, stiften, kleurpotloden 

o Pennenzakken 

o Rugzakken 

o Papierblokken 

o Educatieve hulpmiddelen: krijt, krijtborden, educatieve spelen,… 

o Nog goed functionerende computers/laptops: wordt niet allemaal zomaar aangenomen, gebeurt enkel onder 

strikte voorwaarden → contact stichtingmamafrika@outlook.com  

o Kinderfietsjes 
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