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Foundation Support Mental Health Care TANKA TANKA  
Verslag van het bestuur over het jaar 2019 
 
Wat is er allemaal gebeurd en hoe staan we ervoor? 
 
In het bestuur hebben zitting tot (31-12-2019): 
Ton Appel (voorzitter) tot 21-12-2019 
René de Graaf (secretaris) 
Jan Verschuur (penningmeester) tot 21-12-2019 
Mireille Vermeulen (bestuurslid met aandachtsgebied: kwaliteit van zorg)  
Jan Ramondt (ambassadeur) met aandachtsgebied: kwaliteit van zorg en veiligheid). 

In december zijn er twee bestuursleden, de voorzitter en penningmeester, afgetreden en zijn er 3 
bestuursleden toegetreden. 
 
Jan van Gils (voorzitter) m.i.v. 21-12-2019 
Hans de Vries (penningmeester) m.i.v. 21-12-2019 
Maarten van Sonsbeek (bestuurslid met aandachtsgebied psychiatrie) m.i.v. 21-12-2019 
 
Lida van de Maat is adviseur en fondsenwerver van FSMHCTT. 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 
 
Anna Bouman is ambassadeur van Tanka Tanka en blijft voor het bestuur een belangrijke 
samenwerkingspartner omdat zij Tanka Tanka goed kent en regelmatig langdurig in Gambia verblijft. 

In totaal is het bestuur in 2019 zes keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering. 

In de oude samenstelling is het bestuur in 2019 vijf keer bijeen geweest, waarvan één keer een 
combinatie overleg is geweest van: kennismaking nieuwe bestuursleden / reguliere vergadering.  
Het bestuur in de nieuwe samenstelling is in 2019 één keer bijeen geweest.  
 
Vanaf 11 maart 2019 zijn wij lid van Fondswerving Online. Het heeft tot nog toe geen toezeggingen door 
fondsen opgeleverd. 
 
Via de website NL-Voorelkaar hebben wij, Jan van Gils, nieuwe voorzitter en Hans de Vries, nieuwe 
penningmeester, voor de stichting kunnen werven. 
Psychiater, Maarten van Sonsbeek is uit het netwerk van Lida van der Maat toegetreden tot het bestuur. 
Verder blijft het noodzakelijk het bestuur voor de stichting in Nederland uit te breiden met een 
bestuurslid met aandachtgebied “Fondsenwerving”. 
Daarnaast blijft ondersteuning met specifieke kennis van/in Gambia een pré. 
 
Er zijn opnieuw in 2019 werkbezoeken geweest. Mireille Vermeulen, Lida van der Maat, Ton Appel en 
René de Graaf. Mireille Vermeulen heeft o.a. de huidige situatie en knelpunten met betrekking tot 
medicatie in kaart gebracht en doorgesproken met de manager van Tanka. 

 
N.a.v. een bezoek aan Tanka Tanka van een delegatie van de Rotary Club Fajara in 2018  is er in februari 
2019 overleg geweest met de Rotary Club Fajara in het Senegambia Hotel. Toezegging dat de Rotary Club 
Fajara de elektriciteit in Tanka Tanka op orde zal brengen heeft helaas tot op heden nog niet geresulteerd 
in een daadwerkelijke actie. 



2 
 

Er is een kennismakingsgesprek geweest met Dr. Amadou Samateh, directeur van het Edward Francis 
Small Teaching Hospital in Banjul. In dit gesprek hebben wij onze zorgen geuit over het onderhoud van 
het psychiatrische ziekenhuis Tanka Tanka, met name is het onderdeel “plafonds van de slaapzalen”, aan 
de orde geweest i.v.m. de veiligheid van patiënten en personeel. 
 
Door de lokale, Nederlandse, aannemer Jan Willem Bos is een proefopstelling gemaakt voor het project 
“Vervangen hekwerk Mannenafdeling”, van Tanka Tanka. Hierbij zal het nog bruikbare deel van de 
bestaande hekwerken, uit kosten overweging, gebruikt worden in het bovendeel van de nieuwe hekken. 
Dankzij een gift van € 6700,- van het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel hebben wij dit project kunnen 
realiseren. Hierdoor is de veiligheid van patiënten en personeel enorm vergroot. 
 
Er is een informatief gesprek geweest met Barbara Somers, secretaris van de VSG (Verenigde Stichtingen 
Gambia) 
 
Op 25 februari 2019 is onze stichting “Support Mental Health Cara Tanka Tanka”, in Gambia formeel 
geregistreerd bij het Ministerie van Justitie in Gambia. In de Gambiaanse stichting zijn alleen de 
bestuursleden van de Nederlandse stichting  
 
Met ingang van 4 april 2019 is de stichting “Support Mental Health Cara Tanka Tanka”, door de 
belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status)  
 
T.b.v. donaties is er een flyer gemaakt voor €1,- Euro per maand actie.  
 
Een goede communicatie met alle belanghebbenden (bestuur in Nederland, management in Tanka Tanka, 
en Anna Bouman in Gambia) blijft van groot belang. Er is een Whatsapp groep met het bestuur, een 
Whatsappgroep met het management van Tanka Tanka, een Whatsappgroep met Anna Bouman, een 
Whatsappgroep waar alle 3 vorige Whatappgroepleden lid van zijn. 
 
Er is opnieuw regelmatig contact geweest met de oude stichting (Stichting Gambia Tanka Tanka) wat 
betreft het beëindigen van de website en Facebookpagina. Inmiddels heeft de oude stichting op de 
website en Facebook een link naar onze stichting gepubliceerd op de startpagina.  
De oude stichting is formeel beëindigd op 16 april 2019.  
 
Belangrijke gespreksonderwerpen binnen het bestuur waren de veiligheid van Tanka Tanka (zowel de 
veiligheid voor de patiënten als die voor de medewerkers) en een mogelijke verzelfstandiging, semi 
autonomie, van Tanka Tanka. 
 
In oktober zijn 2 leden van het bestuur, en de adviseur, naar een bijeenkomst geweest in Schaarsbergen 
die georganiseerd is door de VSG (Verenigde Stichtingen Gambia) uit Gambia. Hoofdthema’s op deze 
bijeenkomst waren “duurzaamheid van projecten” en “eigenaarschap bij de lokale bevolking 
onderbrengen”. 
 
In december is er een wisseling van management in Tanka Tanka geweest.  
 
Verder zijn de volgende projecten in gang gezet en/of gerealiseerd:                                                                                                                                                                                                                        
Project 2: Hekken herstellen op de mannenafdeling.  Er is een proefopstelling en offerte aangevraagd. 
Project 3: Medicatie, er wordt een verbeterplan opgezet naar aanleiding van de inventarisatie die tijdens 
het werkbezoek in november j.l. heeft plaatsgevonden. 
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Het onderhoud/schoonmaken van de zonnepanelen door technisch medewerkers van Tanka Tanka blijft 
problematisch. 
 

 
Financiën:                                                                                                                                                                            
Het eerste boekjaar van FSMHCTT beslaat eveneens de periode 01-01-2019 t/m 31-12-2019.  Het 
vermogen per 31-12-2019 is € 4.073,52                                                                                                                 
Zie voor verdere informatie de jaarrekening over 2019 (kijk op de website). 
 
Te verwachten ontwikkelingen  
 

Voor de visie van het bestuur op de nabije toekomst wordt verwezen naar het beleidsplan 
2019(eveneens via de website in te zien).                                                                                                                  
Hierin staan uitgebreid onze voornemens verwoord. 
 

De stichting heeft als doel: het ondersteunen van het Psychiatric Hospital Tanka Tanka in Gambia.  
FSMHCTT tracht dit doel te bereiken door het overdragen van kennis en deskundigheid, het werven van 
fondsen en het verstrekken en bieden van informatie. 
De projecten voor het komende jaar zullen zich richten op kwaliteit van de zorg, kwaliteit van het 
management en kwaliteit van de voorzieningen (gebouwen). 

Specifieke doelstellingen 2020 

- Werkbezoeken aan Gambia en Tanka Tanka 

- Registratie van een zelfstandige stichting in Gambia met Gambiaanse bestuursleden. 

- Openen van een bankrekening in Gambia onder beheer van de Gambiaanse Stichting. 

- Met ondersteuning van fondsenwervingonline projecten financiëren 

- Uitbreiding aantal bestuursleden en netwerk FSMHCTT 

- Voorverkenning verzelfstandiging, semi autonomie, Psychiatric Hospital Tanka Tanka  

- Samenwerking met Wilde Ganzen 

- Bijstellen beleidsplan 

- Renovatie traditionele keuken 

- Aanpassing/nieuwbouw sanitair mannenafdeling 

 

 
Huizen, 30 april 2020 


