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“verbetering van 
de kwaliteit van 
de psychiatrische 

zorg in het 
Psychiatric 

Hospital Tanka 
Tanka”.

De stichting wil graag dat er effectieve 
en efficiënte klinische zorg wordt 
aangeboden aan patiënten met 
psychiatrische problematiek ongeacht 
zijn/haar geslacht, geaardheid, geloof, 
nationaliteit of afkomst.

WERKBEZOEKEN 2021
In 2021 heeft het bestuur twee keer een 
werkbezoek gebracht aan Gambia en Tanka 
Tanka. Het eerste bezoek vond plaats in mei en 
het tweede bezoek was in 
november/december. Tijdens deze bezoeken 
was er aandacht voor de communicatie met de 
staf van Tanka Tanka, contacten met andere 
organisaties in Gambia, de (renovatie-) 
werkzaamheden, het geven van trainingen aan 
verpleegkundigen over wondbehandeling en de 
dagelijkse gang van zaken binnen Tanka Tanka.

DOELSTELLINGEN 2022
• Werkbezoeken aan Gambia en Tanka Tanka
• Opstarten renovatie project
• Samenwerking Gambiaanse partner
• Deskundigheidsbevordering
• Amsterdam-Dakar Challenge 2022

TRADITIONELE KEUKEN
In 2021 heeft de traditionele keuken een grote opknapbeurt gehad. De kookpunten 
zijn vernieuwd, de afvoer van de rook is verbeterd door o.a. de schoorstenen aan te 
passen en een ventilator te plaatsen in de wand. Begin 2022 zijn de werkzaamheden 
afgerond en is de keuken in gebruik genomen. 

BESTUUR
Jan van Gils, voorzitter
Hans de Vries, penningmeester
René de Graaf, secretaris
Mireille Vermeulen, bestuurslid/PR
Lida van der Maat, adviseur/fondsenwerving
Leonieke Vroom, fondsenwerving
Wilfried Holtus, bestuurslid/redactie



Support Mental Health care Tanka Tanka

Vlie 36 (Graaf van Rechterenweg 51b -
1273 WN Huizen 6861 BP Oosterbeek m.i.v. 01-05-22)

foundationsmhctankatanka@gmail.com
www.supporttankatanka.com

NL 57 RABO 0330 1491 99

AMSTERDAM-DAKAR CHALLENGE 2022
In 2020 zou de Amsterdam-Dakar Challenge 
gereden worden. Dat wil zeggen, met de auto naar 
Banjul in Gambia via Zuid-Europa, Marokko, 
Mauritanië en Dakar. In Gambia worden dan de 
auto’s geveild voor het goed doel. In 2020 gooide 
corona roet in het eten en ook in 2021 kon de 
Challenge niet doorgaan. We hebben goede hoop 
dat de Challenge in 2022 wél verreden kan worden. 
Bestuurslid Mireille rijdt mee met de Challenge. De 
opbrengst van haar team gaat naar onze stichting.

AANSCHAF GASKOOKSTELLEN
Dankzij een donatie van Ziekenhuis 
Rivierenland Tiel hebben wij in november 2021 
twee gaskookstellen kunnen aanschaffen. 
Koken op hout is vanwege de overdadige 
houtkap in Gambia een groot probleem. Koken 
op gas is een goed alternatief. 

BOUW NIEUWE MANNEN-VLEUGEL
In 2021 is International Organization for
Migration (I.O.M.) begonnen met de bouw van 
een nieuwe mannenvleugel en renovatie van het 
sanitair. Veel Afrikanen hebben geprobeerd om 
via de backway naar Europa te reizen. Voor velen 
is dit niet gelukt en moeten weer terug naar hun 
eigen land. Veelal gaat dit gepaard met 
psychische problemen. I.O.M. zet zich o. a. in voor 
de opvang van deze groep mensen. Wij hebben 
contact gezocht met I.O.M. om te bekijken op 
welke wijze we kunnen samenwerken.


