
 

 

Schoonmaaktrolleys en injectienaalden mee op reis naar Gambia 

 

Mijn naam is Eelke Berendsen en binnen Zinzia werk ik als adviseur Zinzia Academie. Sinds een aantal 

jaren ben ik actief bij Puur Foundation, een stichting die zich in zet voor het Jammeh Foundation for 

Peace Hospital, een ziekenhuis in Gambia. Naast de inzet van de Puur foundation levert ook Zinzia een 

bijdrage aan goede zorg in Gambia. Wil jij meer weten over mijn reis en ben jij benieuwd welke bijdrage 

Zinzia heeft geleverd? Lees dan snel verder. 

 

Een meisjesdroom is uitgekomen…. Werken in een ziekenhuis in Afrika! Vorige maand ben ik samen 

met een team naar het ziekenhuis geweest om mee te werken en diverse trainingen te geven aan de 

artsen, verloskundigen, verpleegkundigen, laboranten en het schoonmaakpersoneel van het ziekenhuis. 

Het ziekenhuis Jammeh Foundation for Peace Hospital ligt in Serekunda, een drukke en arme stad in 

Gambia. Jaarlijks komen hier ruim zeven duizend vrouwen om te bevallen. Door gebrek aan kennis en 

materialen is de moeder- en babysterfte in Gambia onnodig hoog.  

Trainingen in het ziekenhuis 

De trainingen bestonden naast een theoretische gedeelte, ook uit een praktisch gedeelte. Tijdens de 

trainingen werd gebruikt gemaakt casuïstieken die nagespeeld werden. Met een simulatiepop kon een 

gecompliceerde bevalling nagebootst worden, waardoor er goed geoefend kon worden met verschillende 

acute situaties. Kennis van acute verloskunde, communicatie en goede overdracht zijn hierbij essentieel 

Verder gaven wij ook een training voor het effectief gebruik van de Reflotron (bloedanalyse apparaat) en 

het hygiënisch werken in het ziekenhuis. Kwalitatief goede zorg begint immers bij goede hygiëne en 

helpt daarmee om het sterftecijfer te beperken. Door de trainingen af te stemmen op de specifieke 

situatie in Gambia en de behoefte vanuit de praktijk konden de medewerkers de leerstof en opgedane 

vaardigheden ook overdragen en inzetten in andere ziekenhuizen. 

  

Trots op de verpleegkundigen 

Naast het geven van deze trainingen heb ik ook genoten om weer even als verpleegkundige te werken. 

Wat een prachtig vak is dat toch! Ik heb respect voor de verpleegkundigen die de trots uitstralen voor 



 

 

wat zij doen en hoe inventief zij zijn om met het gebrek aan middelen en kennis de patiënt centraal 

stellen en hen in hun kracht zetten. Medewerkers zijn ontzettend dankbaar voor de ontwikkeling die zij 

aangeboden krijgen. Niets is voor hen vanzelfsprekend, leren en ontwikkelen is een groot cadeau! 

  

 

Zinzia levert ook bijdrage aan goede zorg in Gambia 

Zinzia staat voor kwalitatief goede en respectvolle zorg aan onze kwetsbare ouderen. Mooi om te zien 

dat Zinzia ook in Gambia indirect een bijdrage levert aan de andere kwetsbaren, namelijk de moeders en 

baby’s in Gambia. Dit doet Zinzia door het doneren van bijvoorbeeld de “oude” schoonmaaktrolleys, 

medicijnkarren en de injectienaalden de vorig jaar allemaal vervangen zijn voor de zogeheten “veilige 

naalden’. Daarnaast levert Zinzia op deze manier ook een positieve bijdrage aan duurzaamheid door 

hergebruik van materialen. In plaats dat deze materialen op de afvalberg terecht komen, hebben ze een 

prachtige bestemming gekregen. Ik heb zelf ervaren hoe essentieel deze materialen daar zijn en hoe 

dankbaar deze zijn ontvangen door de medewerkers van het ziekenhuis. 

 



 

 

Wat neem ik mee terug? 

Deze ervaring heeft veel indruk op mij gemaakt, het leven en de maatstaven zijn niet te vergelijken met 

die van ons leven hier. Wij doen het niet beter, maar anders! 

Contrasten zijn groot. Achter het toerisme schuilt veel armoede. Daar waar toeristen bij het hotel zich 

druk maken om gereserveerde strandbedjes, vechten een paar kilometer verder mensen voor hun leven 

en een beetje voedsel. Dankbaar en bewustwording voor de dingen die je hebt en heel gewoon zijn 

geworden. Ik heb de medewerkers van het ziekenhuis de mogelijkheid gegeven om te leren en te 

ontwikkelen,  maar ik heb ook veel van hen geleerd. Wij kunnen trots zijn op datgene wat wij doen en 

beseffen dat de kans om te leren en ontwikkelen niet zo vanzelfsprekend is als dat het lijkt. Wat mij 

vooral is bij gebleven is de verdraagzaamheid en intrinsieke motivatie bij de medewerkers.  

Wil je meer weten wat Puur Foundation doet? Kijk dan op www.puurfoundation.nl of volg ons op 

Facebook. Heb je zelf restanten van het kraampakket of andere medische materialen over? Ik heb er 

een mooie bestemming voor! 

 

Eelke Berendsen 

 

 

 

 

 

 

http://www.puurfoundation.nl/

