Bestuurlijk Jaarverslag 2014

Stichting Masanga Nederland
Tortelduif 22
7827 NM Emmen
Nederland

E-mail: masanganederland@gmail.com
Website: www.masanga.nl
Rekeningnummer: NLRABO0147966515

Voorwoord
Voor u ligt het bestuurlijk jaarverslag 2014 van de Stichting Masanga Nederland. Hierin willen wij
uiteenzetten wat in 2014 onze activiteiten zijn geweest en wat de resultaten hiervan waren.
Allereerst willen wij al onze donateurs bedanken voor hun bijdrage en het vertrouwen in ons om dit
op goede wijze te besteden. In ons financieel jaarverslag staat een transparant overzicht van onze
inkomsten en bestedingen. Ook dit verslag is via de website te raadplegen.
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Wij hopen dat eenieder die dit leest gemotiveerd wordt of blijft om onze stichting te ondersteunen in
het verbeteren van de gezondheidszorg in Sierra Leone.
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Bestuur
Samenstelling bestuur:




Frank van Raaij, voorzitter
Marco Versluis, secretaris
Janita van Duinen, penningmeester

Taakstelling
Het bestuur van de stichting stelt zich het volgende ten doel, zoals vastgelegd in de statuten:
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

In 2014 is zijn activiteiten in de strijd tegen Ebola, waarin Masanga ook op nationaal niveau betrokken is, deel
gaan uitmaken van onze taakstelling. Dit was terug te zien in gerichte sponsoracties en een separaat fonds in
onze boekhouding. Zie ook het financieel jaarverslag.

Het bestuur heeft in het boekjaar 2014 zes keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen stond er een aantal
vaste punten op de agenda:
 financiën
 ingekomen stukken
 lokale situatie Masanga
 lopende projecten
 international board*
 Website/social media
* 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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Vergaderingen
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Activiteiten
Open dag Maurick College
Op 25 januari was Frank van Raaij op uitnodiging aanwezig bij de open dag van het Maurick College te Vught.
Op deze manier werd er alvast meer bekendheid gegeven aan het sponsorproject dat vanuit de school werd
georganiseerd later in het jaar.
Sponsorloop Maurick College
Op 21 maart vond de sponsorloop op het Maurick College plaats. Vanuit de stichting was Frank aanwezig. Er is
€ 12.500,- opgehaald voor een nieuwe auto voor Masanga. Deze actie zal in 2015 weer plaatsvinden om het
benodigde bedrag voor de auto bij elkaar te krijgen.
Strategische vergadering International Board
Op 8 juni vond in Amsterdam een strategische
vergadering van de International Board plaats. Frank
was hier als vertegenwoordiger van Masanga
Nederland bij aanwezig.

Projecten

Voor renovatie:

Na renovatie:
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In mei 2014 werd de nieuwe kinderafdeling opgeleverd. Er werd gekozen voor een innovatieve dakconstructie
die ventilatie en lichtinval sterk moest verbeteren. Deze uitdaging werd door Mathijs Vogel aangegaan en tot
een succesvol einde gebracht. Het project werd mogelijk gemaakt door het Maurick college te Vught en De
Delta te Zevenhuizen.
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Ebola
West Afrika werd in 2014 getroffen door de grootste ebola uitbraak uit de geschiedenis. Met name Sierra
Leone wordt zwaar getroffen. Vanwege zorgen over de veiligheid van het personeel en een tekort aan
materiaal om ebola gevallen te behandelen werd het ziekenhuis gesloten. Masanga Nederland laat het er niet
bij zitten en start een actie om fondsen te werven zodat het ziekenhuis zich kan voorbereiden op een
heropening. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de internationale partners en er zijn een aantal stappen
te beschrijven. Een stap is het voorbereiden van het ziekenhuis of een naburige instelling voor opvang van
ebola patiënten, inclusief de mogelijkheid voor isolatie. Een andere stap is het voorlichten van de bevolking
over de ziekte en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast wordt de tijd gebruikt voor hoognodig onderhoud van
gebouwen en omliggend terrein en waar mogelijk het aanbrengen van verbeteringen. Eind 2014 werd
bijvoorbeeld gestart met de renovatie van toiletten omdat de huidige situatie niet meer voldeed. Een
belangrijke activiteit voor 2015 is vanzelfsprekend de heropening.

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 2014 hebben de volgende studenten een opleiding gevolgd:







Alie Sesay
Aminata Sankoh
Ibrahim Kamara
Maxwell Sesay
Moses Conteh
Zainab Sesay

e

3 jaars SRN (verpleegkunde op universitair niveau)
geslaagd voor SEHCN (verpleegkunde op HBO niveau)
geslaagd voor CHO (semi-arts)
e
3 jaars laboratorium techniek
e
2 jaars CHO
e
3 jaars MCH aid (verloskunde/jeugdzorg)

In 2014 is de website van de stichting overgegaan op een nieuwe server van het bedrijf MerkMeester uit
Harderwijk. Deze vernieuwing geeft de bestuursleden de mogelijkheid om zelf informatie online te plaatsen.
Daarnaast is er een Facebook pagina aangemaakt, Masanga Nederland, en is er een Twitter account
aangemaakt (MasangaSL). Met deze veranderingen wordt het makkelijker om nieuws over Masanga te
verspreiden en wordt het bereik van de stichting groter.

Financieel jaarverslag
Het boekjaar 2014 is afgesloten; zie hiervoor het financieel jaarverslag over 2014. In de vergadering
van 31 januari 2015 heeft het bestuur het door de penningmeester gemaakte financieel jaarverslag
goedgekeurd.
Het verslag wordt op de website van de stichting gepubliceerd.
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Promotie
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Toekomstige bestedingen
In 2015 wil de stichting aan de volgende doelen en projecten geld besteden:

-

Heropenen ziekenhuis
Running costs (salarissen/medicatie/brandstof etc.): streefbedrag €15.000 euro
Een nieuwe Toyota Land Cruiser (donatie Maurick college): +/- €25.000 euro
Opleidingen: geschat 5.000 euro uit geoormerkte donaties
Andere projecten: gedurende het jaar zullen op geleide van de lokale behoefte nieuwe projecten
gedefinieerd worden
Bank- en publicatiekosten: geschat op 500 euro
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