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1.Verslag van het bestuur
Voor u ligt het derde jaarverslag van de Foundation Support Mental Health
Care Tanka Tanka. Na een goede start in 2018 is er eind 2019 een gedeeltelijke
bestuurswisseling geweest waardoor er een nieuwe voorzitter en
penningmeester zijn aangetreden beide met veel ervaring in deze functies.
In totaal is het bestuur in 2020 één keer fysiek bijeen geweest en vanwege
Covid 19, drie keer digitaal.
Op 20 juni is er een beleidsdag geweest met het bestuur. De medische
inhoudelijke zorg en de bouwfysische en facilitaire staat van het psychiatrisch
ziekenhuis Tanka Tanka in Gambia waren de twee belangrijkste pijlers van deze
dag. Ook is er gesproken over duurzaamheid (zelfredzaamheid) en
eigenaarschap van onze projecten. Als bestuur zijn wij tot de conclusie
gekomen dat het onvermijdelijk is om ook een lokaal bestuur in Gambia te
vormen. Een groot voordeel is dat lokale kennis en het netwerk in Gambia kan
worden gebruikt.
Dit bestuur als counterpart van het Nederlandse bestuur moet de
doelen/projecten monitoren in Gambia. Dit voornamelijk om de continuïteit te
waarborgen.
Beide besturen zullen werken onder de volledige goedkeuring van de
Gambiaanse en Nederlandse regelgeving die gelden voor goede doelen
Er zijn contacten gelegd met potentiële kandidaat bestuursleden. In een videomeeting en diverse telefonische overleggen hebben wij contact gehad met een
deskundige adviseur die een deel van het jaar in Gambia woont, er is geboren
en getogen, veel bestuurlijke kennis van Gambia heeft, de cultuur kent en over
een uitgebreid netwerk beschikt. Hij gaat ons adviseren en verder helpen bij de
vorming van een bestuur in Gambia.
Er zijn twee video vergaderingen geweest met Stichting Bouwen Gambia.
Tijdens deze vergadering is gesproken over de projecten “Renovatie
traditionele keuken”, en gebrainstormd over het sanitair. Een offerte voor
renovatie/aanpassing traditionele keuken is ontvangen met uitvoering in het
voorjaar van 2021.

Diverse bestuursleden waren digitaal aanwezig bij de jaarvergadering van de
VSG (Verenigde Stichtingen Gambia) en bij de diverse digitale werkgroep
bijeenkomsten.
De samenwerking met Wilde Ganzen krijgt steeds meer vorm en inhoud. Er
gaat gestart worden met een fondsenwerving voor een kleinschalig project.
Ook Wilde Ganzen benadrukt het belang van een lokaal bestuur in Gambia. Het
hebben van een lokale bankrekening is van belang. Onze penningmeester is
hier mee bezig.
De Challenge georganiseerd door ons bestuurslid Mireille Vermeulen is door de
Corona maatregelingen helaas niet doorgegaan. (zie website) Wel heeft een
succesvolle veiling plaatsgevonden uit de nalatenschap van schilderijen van de
vader van Mireille.
Inspanningen van onze sponsorwervers hebben tot mooie resultaten geleid.
(zie financieel verslag).
De auto die op naam stond van de Stichting is overgedragen aan Anna Bouman
met de afspraak dat bestuursleden tijdens bezoek aan Gambia voor een
beperkt bedrag hier gebruik van kunnen maken.
Het project hekken mannenafdeling is uitgevoerd en opgeleverd. (zie foto’s
website)

2. Activiteiten in Gambia 2020
In 2020 is er een wisseling van management in het EFST ziekenhuis in Banjul en
Tanka Tanka geweest.

In Januari bezochten René de Graaf en Lida van der Maat Gambia. Het
Psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka werd door hen diverse malen bezocht. Zij
voerden gesprekken met de waarnemend directeur en directeur HRM van het
EFST Hospital in Banjul en met de staf in Tanka Tanka. Een groot punt van zorg
was de grote groei van het aantal patiënten waaronder terug vluchtelingen.
Het gebouw is te klein en de infrastructuur voorziet niet in deze groei.

Het project hekken voor de mannenafdeling, welk in 2019 werd gerealiseerd,
werd geëvalueerd met de staf en de aannemer. De hekken worden gezien als
een grote verbetering ten aanzien van de veiligheid van de patiënten.
De staf gaf aan dat het project keuken nu de grootste prioriteit heeft i.v.m.
kapotte kookpotten en veel rookontwikkelingen tijdens het bereiden van de
maaltijden. Het project sanitair vraagt eveneens aandacht. Hier werden
fondsen voor gewerfd.
Daarnaast werd door René de Graaf de staat van het gebouw o.a. plafonds en
elektriciteit, wasserij beoordeeld als hoge prioriteit.
Tevens voerden René de Graaf en Lida van der Maat voorbereidende
gesprekken met mogelijke kandidaten voor het nieuw te vormen lokale bestuur
in Gambia. Ook werden er gesprekken gevoerd met de ambassadeur van Tanka
Tanka, Anna Bouman, en Hans Nooteboom adviseur van de onze foundation.

Door de uitbraak van de Convid-19 pandemie in maart werden alle verdere
werkbezoeken aan Gambia geannuleerd.
Er werd door de secretaris René de Graaf en bestuurslid Mireille Vermeulen
veel gecommuniceerd via telefoon, e-mail en Whatsapp met de leden van de
staf van Tanka Tanka en de aannemer.

3. Toekomst
In 2021 gaan we door op de ingeslagen weg met als belangrijke speerpunten de
vorming van een lokaal bestuur in Gambia, samenwerking met lokale
Gambiaanse organisaties, veiligheid gebouwen, capaciteitsopbouw en plannen
betreffende het toewerken naar een semi- autonoom Tanka Tanka.
Daarnaast hopen we in 2021 weer werkbezoeken te kunnen plannen. E.e.a. is
afhankelijk hoe de Convid-19 pandemie zich ontwikkelt.
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5. Bestuur
Foundation Support Mental Health Care Tanka Tanka kent een bestuur. Het
bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de foundation, de uitvoering
daarvan en de controle daarop.
In de lijn met het beleid, dat zoveel mogelijk middelen rechtstreeks aan
projecten ten goede komen, ontvangt het bestuur geen vergoedingen of
onkostenvergoedingen voor hun inzet voor de foundation.
Leden van het bestuur reizen op eigen kosten voor werkbezoeken naar
Gambia.
In het bestuur hebben zitting:
Jan van Gils (voorzitter)
René de Graaf (secretaris)
Hans de Vries (penningmeester)
Mireille Vermeulen (bestuurslid met aandachtsgebied: kwaliteit en zorg)
Maarten van Sonsbeek (bestuurslid met aandachtsgebied: psychiatrie)
Wilfried Holtus (bestuurslid)

Lida van Maat is adviseur en fondsenwerver.
Leonieke Vroom wordt opgeleid door Lida van der Maat tot fondsenwerver

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.

6. Jaarrekening
Op de website vindt u de jaarrekeningen van 2018, 2019 en 2020.
De jaarrekeningen voldoen aan de wettelijk gestelde eisen van een Stichting.
Het bestuur van de Stichting declareert geen onkosten c.q. vergoedingen die te
maken hebben met hun bestuurlijk functioneren.
De Stichting heeft voor het functioneren van haar doelstellingen een
noodzakelijk bedrag nodig. Wij denken aan:
- Het aanhouden van een bankrekening;
- De beschikking hebben van een website met een provider;
- Lidmaatschap van VSG Gambia en Partin;
- Bestuurlijke verzekeringen;
- Lidmaatschap Fondsenwerving.
Met ingang van 2021 zullen bij het aanvragen van donaties/schenkingen een
extra bijdrage worden gevraagd om deze kosten te dekken. Dit voorkomt de
vorming van een negatief vermogen van de Stichting en dat particuliere
donaties hiervoor worden gebruikt. Op de website ziet u om welke kosten het
globaal gaat.
In de jaarstukken ziet u een overzicht van de geoormerkte donaties die door
corona naar een later tijdstip zijn verschoven.
Huizen 27 mei 2021

