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RAPPORTAGE 8, tussenrapportage fase 3:  
 
Datum  : 7 oktober 2019  
Door  : Maarten Wassenberg, Stichting Bouwen (The Gambia) 
Project  : Renovation Surgery Wing Phase 3: Small Theatre, Banjul, project nr. 2016-172C 
Opdrachtgever : Stichting Hart voor Gambia 
  

 
 
 

Financiële stand van zaken 
 
We hebben alle grote uitgaven voor deze fase gedaan. Er volgen alleen nog kleine uitgaven. Zie ook bestand 
“Expenses d.d. 7-10-2019”. De uitgaven liggen in lijn met  de begroting. 
 
 

Voortgang 
 

Eerst is het sloopwerk dat gebeuren moest bij de kleine operatiekamer uitgevoerd.  
We hebben vervolgens de nieuwe afvoer voor de scrub en water aanvoer gelegd. 
De toegangsdeur is vergroot zodat een operatie bed makkelijker naar binnen kan. De nieuwe stenen borstwering 
die tussen scrub en operatiekamer komt is gemetseld. 
De muren zijn allemaal opnieuw van pleisterwerk voorzien zodat deze tegel en schilder klaar zijn.  
1 mannelijke en 2 vrouwelijke studenten van de GTTI: technische hogeschool in Gambia, hebben vanaf eind juni 
tot begin september mee gewerkt aan het project om praktijk ervaring op te doen. 
De ophanging van de plafondplaten is aangebracht. De kabelgoten en elektra die boven het plafond komen zijn 
gelegd. Aansluitend zijn de wandtegels met tegellijm door de studenten tegen de gepleisterde wanden geplakt. 
We hebben de cementdekvloer laten aan brengen. De plafondplaten en ophanging voor de operatielamp zijn 
gemonteerd. 
Vloertegels zijn gelegd waarna de deur- en raamkozijnen zijn geplaatst. 
Montage van stopcontacten, verlichting, scrub met kranen, mechanische ventilatie en operatielamp zijn als 
laatste gedaan. 
De operatiekamer is gereed voor ingebruikname. 
 
 

Afspraken/wijzigingen 
 
In overleg met de eind gebruikers hebben we wat extra materialen aangeschaft voor de operatie kamer. Het zijn 
werkbladen, opbergbakjes voor medicatie die nodig zijn voor tijdens de operatie. Tevens hebben we reserve 
lampjes voor de operatielamp gekocht. 
Voor de toegangsdeuren vanaf de gang zijn er gelijk sluitende cilinders aangeschaft om de hoeveelheid sleutels 
voor de staf te verminderen. Deze laatsten moeten nog gemonteerd worden. 
 
 

Planning 

 
De operatiekamer kan gebruikt gaan worden. Er zullen nog borstels aan de onderzijde van de deuren worden 
aangebracht om het gat tussen deuren en tegels dicht te maken i.v.m. de hygiëne. Deze worden verscheept 
vanuit Nederland. 
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Foto’s 
 

    
 
Wandtegels verwijderen     Puin wordt afgevoerd 

 

           
 
Deur opening wordt vergroot            Scheidingsmuur tussen operatiekamer en scrub word gemaakt 
 

      
 
De muren zijn “ruw”gemaakt voor het nieuwe pleisterwerk 
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Een installateur geeft kennis overdracht     Nieuw pleisterwerk wordt aangebracht 
 

           
 
Pleisterwerk rond de kozijnen              Nieuwe waterleidingen voor de scrub 
 

     
 
Pleisterwerk is klaar            Meten voor plafond montage 
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Het aanbrengen van de hoeklijnen waarop de geisoleerde plafondplaten rusten 
 

              
 
Aanbrengen van de elektra goten      Aansluiten van de bekabeling boven het plafond 
 

         
 
Tegelwerk door de studenten 
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Het tegelen gaat steeds beter 
 

                
 
Overbodige bedrading wordt verwijderd      Uitzetten van hoogte voor de afwerkvloer 
 

           
 
Het laatste stukje van de vloer wordt glad getrokken    De vloer is tegel klaar 
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Scrub hangt en is gebruiksklaar      Reparaties aan de operatielamp 
 

                  
 
Scheidingswand tussen scrub en OK word gemaakt 
 

           
 
Operatielamp hangt       Medicatie bakjes op verzoek gemaakt 
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Overhandiging van de OK aan de chef 


