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Inleiding  
  
Persoonlijke ervaringen en omstandigheden van de voorzitter hebben ertoe geleid dat zij 
een plan van aanpak heeft geschreven om het project caring4mobility in september 2018 
op te starten, met als doel het opzetten van een hulpmiddelencentrum in Gambia.  
Na een eerste termijn van acht maanden in Gambia om de haalbaarheid van het project 
gedegen te onderzoeken en een solide basis te bouwen is op 27 augustus 2019 de 
stichting caring4mobility opgericht.   

1.  Visie/Missie  
  
1.1 Visie  
Mensen met een fysieke beperking in Gambia mobiel maken, zodat zij kunnen deelnemen 
aan de samenleving.  
  
1.2 Missie  
We willen mensen met een beperking helpen mobiel te worden, zodat ze zoveel als 
mogelijk zelfstandig deel kunnen nemen aan de samenleving. Hierbij valt te denken aan: 
onderwijs, werk, gezinszorg, socialisatie. Ook wordt hiermee voorkomen dat de algehele 
lichamelijk conditie (verder) verslechtert.  
  
Hiervoor hebben we in 2018 een (mobiel) hulpmiddelencentrum opgezet in Gambia. Er 
bestond geen hulpmiddelencentrum in Gambia. De enige plek waar mensen 
terechtkonden voor een hulpmiddel was in Banjul bij Social Welfare en deze had (en 
heeft) geen hulpmiddelen beschikbaar om uit te kunnen lenen aan mensen met een 
beperking of verkopen gedoneerde hulpmiddelen voor bedragen die een groot deel van 
de bevolking niet kan betalen.   
  
Hierdoor waren mensen met een beperking afhankelijk van ‘een gulle gever’ om over een 
hulpmiddel te kunnen beschikken. Deze hulpmiddelen zijn kostbaar, verkeren vaak in 
slechte staat, worden niet aangemeten en er wordt geen onderhoud geboden. Buiten de 
toeristengebieden reikt niet of nauwelijks hulp. Met als gevolg dat mensen met een 
beperking aan huis gebonden zijn en hun dagen in isolement doorbrengen op vaak niet 
meer dan een matje op de grond.  
  
We streven ernaar mensen met een fysieke beperking het voor hun meest geschikte 
medische hulpmiddel aan te bieden. Onze focus ligt op kinderen en studenten omdat zij 
recht hebben op onderwijs. In sommige gevallen ondersteunen we ook met fysiotherapie.  
  

1.3 Doelstelling  
  
Het inzamelen van hulpmiddelen en verschepen naar Gambia, zodat in Gambia voldoende 
hulpmiddelen beschikbaar zijn en blijven voor uitleen. Deze hulpmiddelen in Gambia 
uitlenen aan mensen met een fysieke beperking en het verzorgen van het onderhoud van 
deze hulpmiddelen.   
 
Het bouwen van een hulpmiddelencentrum in Tujereng. Het centrum biedt onderdak aan 
magazijn, werkplaats, assessment-, fysiotherapie- en wondzorgruimte. 
 
De stichting beoogt niet het maken van winst.  
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De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en beoogt als zodanig gerangschikt 
te zijn door de Nederlandse Belastingdienst.  

1.4 Strategie  
  
In Nederland en België worden hulpmiddelen geworven, ingezameld en opgeslagen. Deze 
worden vervolgens per container verscheept naar Gambia. Daar worden ze in het 
magazijn opgeslagen om vervolgens conform onze werkwijze te worden uitgeleend. De 
gehanteerde werkwijze is als volgt:  
  
Aanvraag  
We ontvangen een aanvraag voor een hulpmiddel. De aanvraag kan rechtstreeks van de 
cliënt of via een derde partij komen. De aanvraag kan gedaan worden via e-mail, 
telefoon of onze Facebookpagina.  
  
Beoordeling  
Onze zorgcoördinator neemt contact op met de aanvrager om zoveel mogelijk informatie 
te verzamelen. Soms kunnen we vooraf beoordelen wat er nodig is en het meteen 
meenemen wanneer we op huisbezoek gaan.   
  
Huisbezoek  
We bezoeken onze cliënten thuis om de specifieke behoeften en ook de thuissituatie en 
leefomstandigheden in kaart te brengen en (indien nodig) maten op te nemen. We 
bespreken ook de voorwaarden voor uitleen met de klant.  
  
Hulpmiddel  
We proberen het meest geschikte hulpmiddel voor onze cliënten te vinden. Indien 
mogelijk kunnen ze naar het centrum komen voor een passing. Als we het benodigde 
hulpmiddel niet op voorraad hebben, zullen we ons netwerk gebruiken om te proberen 
het te verkrijgen. Soms moeten we het vanuit Nederland overbrengen.  
  
Bezorging  
We leveren het hulpmiddel bij de cliënten thuis af, stellen het goed af en geven 
instructies over veilig gebruik ervan. We oefenen met hen en indien nodig kunnen ze in 
het centrum fysiotherapie krijgen. We zorgen ervoor dat de cliënt leert om het 
hulpmiddel op de juiste manier te gebruiken. Voor reparaties en aanpassingen kunnen 
cliënten ook naar het centrum komen. 
  
Contact  
We zijn altijd bereikbaar voor onze cliënten voor het geval er reparatie of vervanging 
nodig is. Wij zorgen voor onderhoud en ze kunnen ook op ons rekenen als reparatie 
nodig is.   
  
Retouren  
We halen het hulpmiddel op wanneer het niet langer nodig is en brengen het terug naar 
onze opslagruimte. We controleren en desinfecteren het, zodat we het vervolgens aan 
iemand anders in nood kunnen uitlenen.  
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Wat we nog meer doen  
 
Samenwerken  
We werken samen met vele stichtingen en organisaties die op ons kunnen rekenen als ze 
hulpmiddelen nodig hebben en naar wie wij soms cliënten doorverwijzen en zij naar ons. 
Samen staan we sterk!  
  
  
Recycling  
Soms ontvangen we rolstoelen waarvan onderdelen missen en we vervangen rolstoelen 
die niet meer kunnen worden gebruikt. We demonteren dan bruikbare onderdelen en 
dragen zorg voor goede afvalscheiding van het restant.   

2.  Huidige situatie  
  
De stichting is op 27 augustus 2019 opgericht. Hieraan voorafgaand zijn de 
werkzaamheden uitgevoerd als project. Van september 2018 tot augustus 2019 zijn in 
Gambia door onze projectmanager de (on)mogelijkheden onderzocht en is de basis 
gelegd voor de stichting.  
  
Caring4mobility heeft een (mobiel) hulpmiddelencentum opgezet en verscheept en 
verstrekt hulpmiddelen in Gambia. Financieel is er voldoende ruimte om de bouw van het 
hulpmiddelencentrum te realiseren, de auto’s te onderhouden en hulpmiddelen te blijven 
inzamelen, verschepen en uitgeven in Gambia.   
  

2.1 Activiteiten van de organisatie  
  
Concrete werkdoelen voor 2022:  
• Bouw van het hulpmiddelencentrum. 
• Inwerken vrijwilligers: de vraag is groot en naarmate onze naamsbekendheid 

toeneemt zien we dat de vraag alleen maar stijgt. Om aanvragen conform onze 
werkwijze binnen een redelijke termijn te kunnen blijven afhandelen hebben we meer 
vrijwilligers nodig. Er zijn diverse kandidaten. Hiermee moeten gesprekken gevoerd 
worden waarna ze bij gebleken geschiktheid ingewerkt moeten worden. Dit zal van 
start gaan als het hulpmiddelencentrum gebouwd is. 

• Netwerk in Gambia: onderhouden van en leggen van nieuwe contacten waarmee een 
samenwerking kan worden aangegaan.  

• Fondsenwerving blijft een aandachtspunt. Voor 2022 en 2023 is voldoende financiële 
ruimte om alle werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. 
 

Doorlopende werkzaamheden:  
• Aannemen en beoordelen van aanvragen en uitgeven van hulpmiddelen en het 

verzorgen van het onderhoud van deze hulpmiddelen.  
• Fondsenwerving en het verkrijgen van donaties in de vorm van geld en hulpmiddelen.   
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3.  Toekomst   
  
Het streven is om continue voldoende hulpmiddelen op voorraad te hebben waardoor een 
continue uitleen van diverse soorten hulpmiddelen gewaarborgd is.   
Daarnaast willen wij in het hulpmiddelencentrum werkgelegenheid en 
werkervaringsplaatsen creëren voor Gambianen en stages voor studenten uit het 
buitenland.  
In de toekomst hopen we in het binnenland dependances van het hulpmiddelencentrum 
op strategische plaatsen te kunnen realiseren. 

4.  Organisatie  
  
Naam     Stichting caring4mobility  
RSIN     860362115  
Adres     Zuiderdiep 65, 9571 BC 2e Exloërmond  
e-mail     info@caring4mobility.com  
telefoon    +2207778877/+31620802199  
KVK      75685515  
Bankrekening   NL27INGB0008523894  
Website:    www.caring4mobility.com 
Facebook:     
  

4.1 Bestuur  
  

https://www.facebook.com/c4mgambia  

Voorzitter:    mevr B.Y. Honsbeek  
Penningmeester:  mevr. C.C Driesse  
Secretaris:    mevr. I. de Bruin  
  

4.2 Vrijwilligers en werknemers  
Caring4mobility werkt momenteel uitsluitend met vrijwilligers in de functie van 
projectmanager, zorgcoördinator, pr-medewerker, organisatorisch ondersteuner en 
fieldofficer.   
  
4.3 Beloningsbeleid  
Het bestuur en de vrijwilligers werken onbezoldigd. Het bestuur en de vrijwilligers hebben 
recht op vergoeding van gemaakte kosten.  
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5.  Financiën  
 
5.1 Jaarrekening 2020 
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5.2 Beheer en besteding van het vermogen  
Het vermogen zal worden besteed aan het transport van hulpmiddelen, zowel binnen 
Nederland als in Gambia en het bouwen van het hulpmiddelencentrum. 
  
5.3 Het werven van gelden  
De organisatie heeft voor 2021 t/m 2023 een hoofdsponsor. Verder is er een club van 
100, de leden doneren maandelijks €5. Daarnaast wordt er actief aan fondsenwerving 
gedaan. Op Facebook worden regelmatig acties gehouden. Toeristen en expats die in 
Gambia gebruik maken van het hulpmiddelencentrum doen donaties.  
  

5.4 Opheffing stichting en eventueel batig saldo ten tijde van opheffing  
Mocht de stichting onverhoopt worden opgeheven dan zal een eventueel batig saldo 
volledig ten gunste komen van een andere het algemeen nut beogende instelling met een 
gelijksoortige doelstelling.  
 
  


