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Voorwoord
Met groot genoegen presenteren wij, het bestuur van Masanga Nederland, het bestuurlijk
jaarverslag 2015.
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Het was weer een bewogen jaar in Masanga. De Ebola crisis hield het ziekenhuis en de rest van het
land nog steeds in zijn greep, hoewel het langzamerhand duidelijk werd dat de gezondheidszorg aan
de winnende hand was. Ondanks de vreselijke gevolgen voor Sierra Leone, inclusief Masanga, bracht
de crisis wel hernieuwde aandacht voor het zwakke gezondheidssysteem en hygiëne met zich mee.
We hebben daarom ook het gevoel dat we sterker uit deze crisis zijn gekomen en beter voorbereid
zijn dan ooit op uitbraak van infectieziekten op deze schaal.
Ook in Nederland stond Sierra Leone opeens weer op de kaart. Dit was te merken in de mediaaandacht waarin Masanga ook een rol speelde. Naast de nodige awareness voor de problemen van
Sierra Leone bracht dit ook nieuwe donateurs die ons in staat stelden om het ziekenhuis te helpen in
de strijd tegen Ebola en te investeren in de toekomst van het project.
Wij willen dan ook alle donateurs bedanken voor hun bijdrage aan de stichting. Dit stelt ons in staat
om de gezondheidszorg in Sierra Leone te blijven versterken.
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Bestuur
In 2015 werd het bestuur uitgebreid met 3 nieuwe leden. Allen voormalig artsen in Masanga.
Hiermee breiden we ons netwerk in Nederland uit en hopen we onze activiteiten verder uit te
breiden. De nieuwe samenstelling:







Frank van Raaij, voorzitter
Marco Versluis, secretaris
Janita van Duinen, penningmeester
Anne Marie de Soet - Keus, coördinator studentsponsorprogramma (SSP)
Marieke Oostvogels, algemeen bestuurslid
Josien Westendorp, algemeen bestuurslid

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

Het bestuur heeft in het boekjaar 2015 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
FIGO congres Vancouver
Van 4 tot 9 oktober woonde Frank van Raaij het FIGO World Congress bij in Vancouver met twee
specifieke doelstellingen:
1. Een presentatie houden over chirurgisch trainingsproject van
zusterorganisatie CapaCare uit Noorwegen
2. Contacten leggen met leden van de International Society of
Fistula Surgeons (ISOFS) en het bijwonen van presentaties en
workshops over obstetrische fistelchirurgie. Masanga Hospital is
namelijk bezig met het opzetten van een project voor
fistelchirurgie. De contacten en kennis opgedaan in Vancouver
helpen ons met het uitwerken van dit project.

Projecten
Wilde Ganzen

Auto
Na twee sponsoracties van het Maurick College in Vught was het dan zover: er was genoeg geld om
een gloednieuwe Toyota LandCruiser te bestellen. Deze bestelling hebben we bij Toyota Gibraltar,
een van de grootste leveranciers voor Afrika, geplaatst en dit
bedrijf heeft geregeld dat de auto keurig naar Freetown
verscheept is met al het benodigde papierwerk. Onze
manager in Masanga heeft de auto vlot door de douane
gekregen en laten registreren in Sierra Leone. Nu wordt deze
auto volop gebruikt voor transport van goederen en mensen
t.b.v. het ziekenhuis.
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Voor het eerst heeft Masanga NL met hulp van Bart Waalewijn kunnen samenwerken met Wilde
Ganzen. Wilde Ganzen steunt kleinschalige projecten, opgezet door lokale mensen met steun van
bevlogen Nederlanders. Deze eerste samenwerking is zeer succesvol gebleken. Als eerste hebben we
in augustus officieel kennisgemaakt en hierna werd ons project om de Surgical Ward in Masanga te
renoveren akkoord bevonden. Al snel vonden we een zeer genereuze donor (naam noemen?). Wilde
Ganzen heeft ons behaalde resultaat aangevuld met de helft van het gedoneerde bedrag! Met deze
actie kreeg Masanga Hospital tevens veel media aandacht: zo was er een spot op kerstavond en een
mooi artikel op de website van Wilde Ganzen (https://www.wildeganzen.nl/projecten/projectrenovatie-ziekenhuis-masanga). De renovatie van de Surgical Ward is begin januari 2016 van start
gegaan! We hopen jullie snel de vorderingen te kunnen laten zien.
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Schumacher Kramer Foundation
De eerste contacten met de SK Foundation werden gelegd na een presentatie door een tropenarts
van Masanga Hospital Jurre van Kesteren, op het internationale congres: Surgery in low resource
settings.
De SK Foundation ondersteunt verschillende ziekenhuisprojecten in Afrika en ze waren erg onder de
indruk van omstandigheden waarin het ziekenhuis heeft gewerkt gedurende de eerste maanden van
de Ebola uitbraak. Zij maken zich hard om juist hulp te bieden in de wederopbouw periode. Daarom
heeft de SK foundation een financiële bijdrage gedaan. Masanga Nederland heeft dit bedrag aan het
volgende besteed:
-

Twee exparts vanuit Nederland en Denemarken, zij hebben ondersteuning geboden tijdens
de opstart fase van het ziekenhuis en het waterproject.
Betere hygiëne, door onder andere werkkleding voor het personeel aan te schaffen en
sanitaire goederen.
Een bestelling bij IDA voor een jaarvoorraad medicatie.

Ebola

Student sponsor programma
In 2015 konden de studiekosten van vier studenten volledig worden gesponsord vanuit het student
sponsor programma. Als gevolg van de Ebola epidemie liepen alle studenten forse vertragingen op,
aangezien scholen en universiteiten maanden waren gesloten. Desondanks studeerden gedurende
het jaar, maar liefst drie van deze studenten af. Maxwel Sesay slaagde voor zijn driejarige opleiding
tot laboratory technician en keerde terug als hoofdlaborant in Masanga. Met zijn opgedane kennis
draagt hij een zeer belangrijke steen bij aan de professionalisering van het laboratorium. Zainab
Sesay studeerde af als MCH aid. Aangezien Masanga geen beschikbare vacatures had, doet zij
momenteel elders ervaring op. Zainab hoopt op korte termijn terug te keren in Masanga en in de
toekomst door te leren voor verloskundige. Aminata Sankoh rondde succesvol de opleiding tot State
Enrolled Community Health af en zal na de uitreiking van haar diploma als SECHN aan de slag gaan in
Masanga en daarmee het aantal gekwalificeerde medische staf verder vergroten. Tot slot heeft Alie
Sesay zijn studie afgerond voor State Registred Nurse. Hij is op het moment werkzaam in een ziekhuis
elders in het land om ervaring op te doen.
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Tijdens de tijdelijke sluiting van Masanga Hospital die sinds augustus 2014 was ingevoerd wegens de
Ebola dreiging heeft het team niet stilgezeten. Er is veel gebeurd ter verbetering van de hygiëne,
zowel in de infrastructuur als in de ziekenhuisprotocollen. Na de heropening in april 2015 werden
deze maatregelen serieus op de proef gesteld toen zich een Ebolageval in Masanga voordeed in juli.
In samenwerking met de overheid en diverse andere partijen als de WHO werden uitgebreide
quarantaine maatregelen genomen voor een periode van 21 dagen. Mede dankzij de goede eerste
opvang en isolatie van de betreffende patiënt wist het virus geen andere slachtoffers te maken
onder het ziekenhuispersoneel of de andere patiënten.
Na dit Ebolageval leek Sierra Leone Ebolavrij. Op 15 januari, enkele uren nadat de WHO de hele regio
Ebolavrij verklaarde werd een nieuw geval van Ebola in Sierra Leone gemeld. Dit laat zien dat het
ziekenhuis nog altijd op zijn hoede moet blijven voor Ebola, maar wij hebben het volste vertrouwen
dat ze goed voorbereid zijn.
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Met het afstuderen van deze personen is weer financiële ruimte ontstaan voor nieuwe studenten. In
samenspraak met de artsen in Masanga zullen begin 2016 twee tot drie kandidaten worden
geselecteerd.

Promotie
In 2015 is er meer aandacht besteed aan de promotie van het Masanga project via social media. Er
was al een facebook pagina en er is inmiddels een twitter account aangemaakt (MasangaSL). Via
deze social media worden onze volgers op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen van
het project in Sierra Leone, maar ook evenementen in Nederland worden vermeld (zoals een
fototentoonstelling van Masanga). Ook worden er interessante artikelen betreffende Sierra Leone
gedeeld. Op deze manier proberen we onze achterban meer inzicht te geven over wat er zich
afspeelt in Masanga, om blijvende betrokkenheid en interesse in het project te bewerkstelligen.
Daarnaast heeft Masanga NL heeft al langere tijd een website, welke frequent wordt bijgewerkt, en
wordt er 2-4x per jaar een nieuwsbrief toegestuurd.

Financieel jaarverslag
Het boekjaar 2015 is afgesloten; zie hiervoor het financieel jaarverslag over 2014. In de vergadering
van 18 februari 2016 heeft het bestuur het door de penningmeester gemaakte financieel jaarverslag
goedgekeurd.
Het verslag wordt op de website van de stichting gepubliceerd.

Toekomstige bestedingen
Chirurgie afdeling

Running costs
Ook in 2016 willen we blijven bijdragen aan de bedrijfskosten van het ziekenhuis. We stellen ons als
doel om in ieder geval €30.000 hieraan bij te dragen.
Studenten
Het verder professionaliseren van Masanga Hospital door het verbeteren van de kwaliteit van het
personeel blijft een prioriteit. Met in acht neming de verwachte jaarlijkse donaties aan het sponsor
programma, zullen in overleg met het lokale management drie nieuwe studenten worden
geselecteerd, waarvan de opleiding financieel zal worden gefaciliteerd. Eenmaal afgestudeerd
kunnen zij met de opgedane kennis de kwaliteit binnen diverse divisies in Masanga verbeteren.
Kosten varieren per studierichting en studiejaar, maar zullen in totaal naar verwachting €3200,- per
jaar bedragen.
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In samenwerking met Stichting Wilde Ganzen wordt de chirurgie afdeling opgeknapt. Hiervoor is
door onze stichting €32.000 opgehaald. Via Wilde Ganzen, die 50% aan dit bedrag hebben
toegevoegd, is dit geld naar Masanga overgemaakt om de afdeling te renoveren.
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Verloskamer
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De verloskamer van Masanga kan ook een opknapbeurt gebruiken. Dit zou de hygiëne, privacy van de
patiënten en uiteindelijk ook de veiligheid verbeteren. We hopen in 2016 een project hiervoor te
formuleren en geld op te halen voor dit specifieke doel.
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