Jaarverslag 2018

2018 was een jaar waarin weer veel is gebeurd en waar we met plezier op terugkijken. Zoals elk jaar
gingen we rustig van start omdat al het jaarmarktgebeuren vanaf het voorjaar pas aan de orde is.
En soms word je daar verrast door een actie van iemand, zoals in Belfeld. Hier kregen we van de
organisator van de jaarlijkse markt “Belfeld Bruist”, uit waardering €500,= overhandigd. Het
jaarverslag moest worden geschreven en de balans worden opgemaakt,
door onze penningmeester.
Dit moet elk jaar weer op de website geplaatst worden om
het recht te hebben om de ANBI-status te mogen blijven
voeren. Verder moesten er allerlei zaken geregeld worden
voor de ingelaste reis in april om de weer in topconditie
gebracht ambulance van Kampassa weer af te leveren en de mensen die
voor de ambulances daar zorgen even in het zonnetje te zetten. We hebben weer verschillende
organisaties aangeschreven voor het sponsoren van onze activiteiten.
Hier nog maar eens vermelden dat we alles gratis doen en geen strijkstok hebben.
De kosten die we hebben zijn allemaal gerelateerd aan onze ambulances. Onze website moet ook
bijgehouden worden evenals facebook een Twitter. Maar ook het verzorgen van de volgende
ambulance en het verzorgen van het gekregen verbandmateriaal dat gesorteerd en verpakt wordt in
onze kantoorunit was het hele jaar door een activiteit waar we altijd mee bezig zijn. De reis in april
stond vooral in het teken van de ambulance van
Kampassa die weer
helemaal in
topconditie was
gebracht en weer
teruggeven is aan
het dorp en het
bijeen halen van de
ambulances voor
een kleine
presentatie, waarbij de chauffeurs in het zonnetje werden gezet, ze een leuke middag met eten en
drinken hebben gehad en bedankt werden voor hun belangrijke werk. Want zij zijn voor ons, als de
ambulance is afgeleverd, de belangrijkste schakel. Als zij het nl. niet goed doen, komen er
onherroepelijk problemen met de ambulance.
Omdat we net in december (2017)de ambulances van Saba en Bulock hadden bezocht en alles in
goede staat was, is er dit jaar geen controle geweest. Het volgende bezoek is nl. in januari 2019
gepland. Maar uiteraard was alles tijdens de presentatie prima in orde. De
dieselolie voor de reis naar Busumbala waar de presentatie werd gehouden
plus twintig liter extra werd door de stichting betaald.
Ondertussen was er al contact geweest met omroep Loes van Echt, om een
reportage te maken over het werk van Wheels4Africa die later in het jaar
verder is opgenomen en door een wisseling van omroep is uitgezonden door
”Limburg24” via internet.
Ook dit jaar mochten we weer van verschillende organisaties, kerken en particulieren een bijdrage
ontvangen voor ons werk. Alle bedrijven, héle grote maar ook hele kleine, die ons ook dit jaar weer
geholpen hebben om onze volgende ambulance in orde te maken en er zo een goede ambulance van
te maken, zijn weer bedankt met een heerlijke vlaai die we ook dit jaar weer geschonken hebben

gekregen van Schulpen+markt in Maasbracht. Fijn dat we via deze
“omweg” toch ieder bedrijf met een echte bakkersvlaai uit Ohé en
Laak kunnen bedanken. Zonder de hoofdzakelijk gratis hulp van al
deze bedrijven, is ons werk onmogelijk. We hebben ook weer
helemaal gratis op veel jaarmarkten van vooral Smeets
Buitenmarkten en Elroco markten, gestaan, die ons altijd een
mooie plaats geven, om zo weer geld bij elkaar te krijgen.
Soms met onverwacht grote opbrengst, soms met een opbrengst
waar we amper de benzine van konden betalen. Toch is het een wezenlijk
onderdeel van onze inkomsten. Hierbij veel bijgestaan door onze steun en
toeverlaat Richard Joosten.
Internet is een belangrijk medium voor onze stichting waar we steeds weer
oproepen doen voor materialen, donaties en contact zoeken met bedrijven enz.
Ondertussen was de volgende auto aangeschaft en is er hard aan gewerkt om ook
deze weer in topconditie te (laten) brengen. Dat is helemaal gelukt op een paar
zaken na, die in overleg met Cappie, de (Nederlandse) eigenaar van de Black & White garage in

Gambia zullen gebeuren als hij daar is aangekomen,
omdat het arbeidsloon in Nederland te duur was.
Hij is met veel haast en vliegwerk 1 november in een container verzonden en 1 december in Banjul
aangekomen. En HELAAS bij het schrijven van dit jaarverslag door de ambtelijke molens, nog niet
vrijgegeven.
Uiteraard is hij voor deze reis weer helemaal volgestouwd met zeer noodzakelijke verbandmiddelen
die we in januari 2019 weer zullen schenken aan verschillende klinieken en ziekenhuizen, maar ook
aanvullingen voor de reeds aanwezige ambulances èn kleine verband tassen voor de dorpshoofden
van kleine dorpjes die we passeren als we het binnenland ingaan. Maar ook weer een paar tassen
met voetbalkleren die we hebben gekregen van de voetbalclub RKSVN uit Neer. Soms moet je ook
wat leuks meebrengen en daar zijn ze dan ook heel erg blij mee want ze zijn “voetbalgek”
Het contact houden met onze sponsoren is van groot belang, daarom hebben we in november een
nieuwsbrief laten uitgaan waarin we het reilen en zeilen van de stichting weergegeven hebben.
We hebben ook weer financiële steun gekregen uit verschillende hoeken. Van particulieren die ons al
jaren steunen met een bijdrage, maar ook van bedrijven die dat eenmalig doen. Daarbij natuurlijk de
bedrijven die ons al jaren steunen met hun hulp om de ambulances in een zo perfect mogelijke staat
te brengen.
Onze voor een symbolisch bedrag gehuurde kantoorunit is veel in gebruik voor sorteren, verpakken
en opslaan van afgeschreven verbandmiddelen en medisch artikelen. Door het geschonken krijgen

van nog een aantal broodbakken, kunnen we nòg beter sorteren en kon
er een groot deel van het verband verhuizen vanuit huis naar de unit.
Dat we niet alleen verbandmiddelen verzorgen maar ook ander
materiaal voor de gezondheidszorg blijkt wel uit het feit dat we op zoek
zijn gegaan naar matrassen. Dat, omdat in één van de klinieken die we
helpen met verbandmateriaal, de mensen op zulke vuile en kapotte matrassen liggen dat het
mensonterend is. Via een matrassenfirma kregen we afgeschreven maar nog goede matrassen. Die
we aan deze kliniek willen geven als er voldoende geld binnen komt om ze te verzenden, want de
ambulances zijn bij ons hoofdzaak. Een ander probleem waar je dan weer tegenaan loopt is, “Waar
sla je ze op??? Dat probleem is ook weer opgelost. Een goedwillend en nauw betrokken echtpaar dat
een loods achter hun huis heeft in Maasbracht hebben deze beschikbaar gesteld. Tevens kunnen we
er ook de brancards, de brancardsleden en andere grote onderdelen opslaan. Hierdoor wordt ons
huis steeds meer weer iets van ons zelf en iets minder een pakhuis.
Als klap op de vuurpijl is de volgende auto al weer aangeschaft. (aanbetaald)
Er stond er toevallig een te koop die er goed uitzag,
eigenlijk nèt iets te duur, maar we gaan voor
kwaliteit. We kunnen er al mee aan de slag met
verzorgen en ombouwen en daarvoor hebben we
sinds kort extra hulp van iemand die verstand van
zaken heeft.
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