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Voorwoord 

Voor u ligt het bestuurlijk jaarverslag 2014 van de stichting Masanga Nederland. Door middel van dit verslag 
willen wij voor onze sponsors en belangstellenden inzichtelijk maken hoe de stichting zich in 2013 heeft ingezet 
ten bate van Masanga Hospital in Sierra Leone.  
 
In het verslag wordt de samenstelling van het bestuur beschreven, de taakstelling, de promotie. Er wordt 
informatie gegeven over vergaderingen en het financieel jaarverslag en het beleidsplan 2014 wordt benoemd. 
Tevens staat erin vermeld welke activiteiten er zijn georganiseerd ten behoeve van de stichting en welke 
werknemers van het ziekenhuis een opleiding volgen.  
  
Bij vragen over het verslag of andere zaken kunt u altijd een e-mail sturen.  
 
We hopen als bestuur dat we ook in 2014 weer op uw steun kunnen rekenen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur van Masanga Nederland  
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Bestuur 

Sinds maart 2013 is het bestuur van toen nog FranCa Masanga, heden Masanga Nederland, volledig vernieuwd. 

Er is decharge verleent aan het oude bestuur.   

Samenstelling huidige bestuur: 

 Frank van Raaij, voorzitter 

 Marco Versluis, secretaris 

 Janita van Duinen, penningmeester 

 
Taakstelling 

De taakstelling is in het kalenderjaar 2013 inhoudelijk op een wijze vernieuwd, dat het beter aansluit bij de 

actuele situatie in Masanga. Tevens is deze vernieuwing aangepast in de statuten van de stichting, die ook 

gepubliceerd staan op de website.  

Het bestuur van de stichting stelt zich het volgende ten doel: 

Het verlenen van financiële/materiële ondersteuning aan de verdere ontwikkeling en in het bedrijf houden van 

Masanga Hospital te Masanga, Sierra Leone. De kerndoelen die daarbij aansluiten zijn, het bijdragen in; 

 de bedrijfskosten (running costs) van het ziekenhuis 

 het opzetten van en/of meewerken aan specifieke projecten passend binnen het kader van de 

ontwikkeling van het ziekenhuis 

 het opleiden van medisch personeel  

 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in het boekjaar 2013 vijf keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen stonden er een aantal 
vaste punten op de agenda: 

 ingekomen stukken 

 overdracht naar nieuwe bestuur  

 financiën 

 lopende projecten (paediatric ward) 

 international board*  

 promotie (folders, website) 

 

* De voorzitter, Frank van Raaij, is naast bestuurslid van Masanga Nederland ook lid van het internationale 

bestuur van Masanga. In nauw overleg met het internationale bestuur en de tropenartsen ter plaatse worden 

er besluiten genomen betreft bestedingen aan het ziekenhuis.  
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Activiteiten 

Afgelopen jaar zijn er verschillende activiteiten georganiseerd door twee scholen en stichting ‘Switch’.  
Doormiddel van deze activiteiten zijn er mooie bedragen binnen gehaald voor de stichting. Naast financiële 
steun hebben deze activiteiten naamsbekendheid opgeleverd voor de stichting. Dit is tevens gebeurt 
doormiddel van krantenartikelen over de verschillende activiteiten.  
 
Sponsorloop Maurick College te Vught 
Elk jaar organiseert het Maurick College een sponsorloop voor hun 
leerlingen. Voor drie jaar lang lopen ze voor hetzelfde goede doel, in dit 
geval Masanga. De leerlingen en docenten hebben zich laten sponsoren 
door vrienden, familie en bekenden. Zij hebben in het voorjaar een 
bedrag van ruim €15.000,- bij elkaar gerend. Dit bedrag wordt besteed 
aan de renovatie van de kinderafdeling. De komende twee jaar blijven zij 
de sponsorloop organiseren voor Masanga.  
 

Sponsorloop en zomerfair De Delta te Zevenhuizen 
Als afsluiting van het schoorjaar werd er door De Delta een zomerfair en 
sponsorloop georganiseerd voor de stichting. Voorafgaand werd een 
presentatie gehouden over het werk in Masanga voor alle klassen van de 
basisschool. Dit werd gedaan door - toen nog arts - in Masanga Alex van 
Duinen. De school en de stichting waren erg tevreden over het resultaat van 
de activiteiten. Ze hebben ruim € 3000,- ingezameld voor de renovatie en 
lopende kosten van de kinderafdeling.  
Naast de zomerfair en sponsorloop waren er een paar enthousiaste kinderen 
die aan de deuren zijn geweest voor lege flessen. Dit heeft ruim € 100,- 
opgebracht.  
 

Door de twee boven genoemde activiteiten is er inmiddels een start gemaakt met de sloop van de Paediatric 
Ward. In december 2013 stonden alleen de stenen buiten muren nog overeind. Nu kan er een start worden 
gemaakt met de renovatie. De bedoeling is dat de afdeling in het voorjaar klaar is. De vorderingen van de 
renovatie worden op de website vermeld.  
 
Quiz ‘Watch your world’ Maurick College te Vught  
Op 20 november in er in het raadhuis van Boxtel een quiz, ‘Watch your world’ georganiseerd door de stichting 
‘Switch’.  Een quiz over een duurzame en rechtvaardige wereld. Ter voorbereiding is er door de bestuursleden 
van de stichting Masanga Nederland een lesbrief 
gemaakt over Masanga Hospital. Deze lesbrief is 
gebruikt voor het Maurick College te Vught. De quiz 
werd georganiseerd voor drie verschillende middelbare 
scholen, waaronder het Maurick college.  Tijdens deze 
quiz werden er ook vragen gesteld over Masanga. 
Doordat het Maurick college voornamelijk die vragen 
goed konden beantwoorden sleepten ze de eerste prijs 
in de wacht: een cheque van  €350,- Deze werd 
overhandigd aan de penningmeester van de stichting.  
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Student sponsor programma 

Doormiddel van financiële steun uit Nederland krijgen gemotiveerde werknemers van Masanga Hospital de 

mogelijkheid om een medische studie te gaan volgen in Sierra Leone. De verkregen kennis wordt indien 

mogelijk weer ingezet ten behoeve van het ziekenhuis. Dit programma wordt gecoördineerd door Anne Marie 

de Soet – Keus, voormalig tropenarts van het ziekenhuis. 

In 2013 hebben de volgende studenten een opleiding gevolgd: 

 Alie Sesay  2
e
 jaars SRN (verpleegkunde op universitair niveau)  

 Aminata Sankoh  2
e
 jaars SEHCN (verpleegkunde op HBO niveau) 

 Ibrahim Kamara  3
e
 jaars CHO (semi-arts) 

 Maxwell Sesay  2
e
 jaars laboratorium techniek 

 Moses Conteh  1
e
 jaars CHO  

 Zainab Sesay  1
e
 jaars  MCH aid (verloskunde/jeugdzorg) 

 

Promotie 

Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een folder over de stichting en het werk in Masanga. Deze folders zijn 

inmiddels (2500 stuks) gedrukt. De verspreiding is in volle gang. Doormiddel van de folder hopen we meer 

structurele sponsors te krijgen voor de lopende kosten van het ziekenhuis.  

Naast de folder is er een start gemaakt met het up to date maken van de website, www.masanga.nl. Hier wordt 

in 2014 ook nog hard aan gewerkt, zodat de site in het voorjaar weer helemaal actueel is.  

 
Financieel jaarverslag 

Het boekjaar 2013 is afgesloten; zie hiervoor het financieel jaarverslag over 2013. In de vergadering 
van 19 januari 2014 heeft het bestuurd het door de penningmeester gemaakte financieel jaarverslag 
goedgekeurd.  
Het verslag wordt op de website van de stichting gepubliceerd.  
 

 
Toekomstige bestedingen  

In nauw overleg met het internationale bestuur en de uitvoerende artsen in Masanga worden 

mogelijke projecten beoordeeld. Afhankelijk van ontvangen donaties en urgentie van bestedingen 

wordt door het bestuur een specifieke actie in werking gezet. Tevens worden er passende projecten 

gezocht voor acties van bijvoorbeeld scholen. Bestedingen aan Masanga die verwacht worden in 

2014 staan in het beleidsplan van 2014 toegelicht. Enkele voorbeelden hiervan: 

 Het financieel ondersteunen van een medische opleiding voor werknemers van het 

ziekenhuis.  

 Voor een deel bijdragen aan de running costs van het ziekenhuis. Het doel is om hiervoor ten 

minste 20.000 euro op te halen in 2014. 

http://www.masanga.nl/
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 Vernieuwen van de verbrandingsoven. 

 Aanschaf van een auto t.b.v. het ziekenhuis.  


