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Voor u ligt het jaarverslag 2009 van de stichting. Het jaar 2009 heeft in het teken gestaan van het 

verder invulling geven aan de taakstelling.   Deze staat ook beschreven in het beleidsplan 2009-2012. 

Bestuur 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit: 

• Jos  Maas, voorzitter 

• Kees  van Raaij, secretaris/penningmeester 

• Edith  Gulikers, bestuurslid 

Taakstelling 

Het bestuur stelt zich het volgende ten doel: 

- het verlenen van financiële en materiële steun aan de verdere ontwikkeling van het Masanga 

Leprosy Hospital in Masanga, Sierra Leone, in het bijzonder aan het opzetten van een 

kraamkliniek en een verlosafdeling in het ziekenhuis. 

- Tevens zal de stichting zich inzetten voor het verbeteren van het welzijn van het personeel 

van het ziekenhuis.  

 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in het boekjaar 2009  5 keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen staat er steeds 

een aantal vaste punten op de agenda: 

- mededelingen en ingekomen post 

- notulen van de vorige agenda 

- financieel overzicht 

- activiteiten 

In het jaar 2009 zijn onder andere de volgende onderwerpen behandeld: 
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1. het maken van een beleidsplan  

2. het opzetten en onderhouden van de website 

3. het maken van een promotie-video 

4. het opzetten van een verlos en kraamafdeling 

5. de aanschaf van een nieuwe auto voor het hospital 

6. belettering  nieuwe auto  met logo van de stichting  

7. de aanschaf van een laptop t.b.v. inventarisatie storage medicijnen 

8. de aankoop van een kerstcadeautje voor het ziekenhuispersoneel 

9. het X-ray project 

10. het opzetten van een  bloedbank 

11. nieuwe uniformen ziekenhuispersoneel 

 

Activiteiten 

Naast Fondsenwerving is P.R. een van de belangrijkste activiteiten van de stichting. Het bestuur heeft 

in dit kader de volgende activiteiten geïnitieerd c.q. medewerking aan verleend: 

1. Benefietconcert in Emmen 

2. Jubileum Buurtvereniging Kasen 

3. Kindervakantiewerk Bunde 

 

Voor het jaar 2010 staat er nog een aantal activiteiten gepland in het kader van fondsenwerving en 

P.R te weten: 

- artikel over de stichting voor de regionale nieuwsbladen ( Geulbode – Trompetter – 

Maaspost e.d) 

- aanvraag bij het Struyscommitée voor een financiële bijdrage 

- interview bij radio RTME 

- aanvraag bij televisieprogramma Limburg helpt van L1 

- lezing bij de Vrouwenbeweging afdeling Meerssen 

- presentatie bij basisschool Franciscus te Bunde t.b.v hun vastenactie-project 

- Bezoeken van het congres in Kopenhagen op uitnodiging van Peter Bo Jørgensen 

- stichting onder de aandacht brengen bij OBS de Bundeling t.b.v. hun kerst-project 

- het maken van promotie-materiaal; een folder of flyer. Het lamineren van fotomateriaal 

t.b.v. presentaties. 

- Communicatie via de website intensiveren 

Financiëel jaarverslag 

Het boekjaar 2009 is met een postief saldo afgesloten; zie hiervoor het bijgevoegde financieel 

overzicht over 2009. In de vergadering van 20-04-2010 heeft het bestuur de penningmeester 

gedechargeerd voor zijn gevoerd beleid een de financiële stukken goedgekeurd. De balans en de 

exloitatierekening zullen via de website worden gepubliceerd. 
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Toekomstige bestedingen 

In nauw overleg met de uitvoerend arts in Masanga worden constant mogelijke projecten 

beoordeeld. Afhankelijk van ontvangen donaties en urgentie van bestedingen wordt door het 

bestuur een specifieke actie in werking gezet. Enkele mogelijke bestedingen voor de nabije toekomst 

zijn: 

• Stromend waterproject 

• Het financieel ondersteunen van de medische opleiding van  werknemers van het Hospital  

• Aanschaf microscopen 

• Reorganisatie van het archief 

• Opknappen van het fysiotherapie-gebouw 

• Aanschaf van een tweede Jeep t.b.v. liggend vervoer van patiënten 

• Ondersteuning van ( verdere) scholing van medewerkers 

• Verbeteren van de werkomstandigheden van medewerkers 
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