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Voorwoord
Met groot genoegen presenteren wij, het bestuur van Masanga Nederland, het bestuurlijk
jaarverslag 2017.

Als bestuur van Masanga NL kijken we met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar. Na de
verwoesting die de Ebolacrisis de afgelopen jaren met zich mee bracht, stond 2017 in het teken van
wederopbouw. Masanga Hospital ging door met de professionalisering door middel van het
aantrekken van hoger gekwalificeerd personeel, waaronder personen die opgeleid zijn met behulp
van ons Student Sponsor Project. Er werden nieuwe contacten gelegd, waardoor Masanga eind 2017
goedgekeurd werd als officiële stageplek voor de opleiding tot AIGT (arts internationale gezondheid
en tropengeneeskunde). Tevens zijn er plannen voor het opzetten van een research facility in
Masanga, een ontwikkeling waar het bestuur van Masanga NL actief bij betrokken is.
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De aandacht die er de afgelopen jaren in de media was voor Sierra Leone was, verminderd snel, wat
zijn weerslag heeft op de inkomsten van zowel de international board als onze eigen stichting. Dit
terwijl er nog genoeg werk te doen. 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 2017 nam Janita van Duinen afscheid als penningmeester, Marieke Oostvogels, voorheen
algemeen bestuurslid, nam haar taak over. De nieuwe samenstelling:
•
•
•
•
•

Frank van Raaij, voorzitter
Marco Versluis, secretaris
Marieke Oostvogels, penningmeester
Anne Marie de Soet - Keus, coördinator studentsponsorprogramma (SSP)
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
onderwijs en opleiding, het opleiden van medisch personeel

Vergaderingen

•
•
•
•
•
•

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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Het bestuur heeft in het boekjaar 2017 meerdere keren vergaderd. Tijdens deze vergaderingen stond
er een aantal vaste punten op de agenda:
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Projecten
Ook in 2017 zijn een aantal projecten gerealiseerd. De grotere projecten worden kort genoemd. Met
een donatie van 5.000 Vintura konden nieuwe verlosbedden worden aangeschaft en een oxygenator.
Verlosbedden zijn speciale bedden die worden ingezet tijdens bevallingen. Een oxygenator is een
apparaat dat zuurstof concentreert en van toegevoegde waarde is bij de bedreigde patiënt.
Essentieel voor het voortbestaan van een ziekenhuis zijn de running costs, de kosten om alle
activiteiten te faciliteren. Dit jaar droeg de afdeling gynaecologie en verloskunde van het UMCG
2.000 euro bij aan deze running costs met de belofte dit de komende 2 jaar voort te zetten. Kleinere
bijdragen van verschillende personen werd hier ook voor ingezet. Nog iets over Heineken?

Student sponsor programma
Binnen de taakstelling onderwijs en opleiding wil de stichting Masanga Nederland graag bijdragen
aan de opleiding van lokaal personeel binnen het student sponsor program. In 2017 konden de
studiekosten van vier studenten volledig worden gesponsord vanuit het student sponsor programma.

Ali Sesay, die in 2015 dankzij ons sponsorprogramma zijn studie afrondde als State Registred Nurse
en toendertijd bij gebrek aan een passende vacature in Masanga in een ander ziekenhuis in Sierra
Leone aan de slag ging, is dit jaar begonnen als SRN op de operatie kamers.

Promotie
Masanga Nederland werkt aan promotie doormiddel van regelmatige updates van de website en
door posts op facebook en twitter. Ook in 2017 werden verschillende nieuws items op de site
geplaatst. Meerdere berichten vonden hun weg naar het publiek via facebook en twitter. De
statistieken laten daarbij zien dat de berichten gewaardeerd en gedeeld worden.
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Laguna Fullah slaagde voor zijn WASSCE (middelbare school) en bezint zich momenteel op een
vervolgstudie. Roland Kazen Sesay, was vanwege een ongeluk enige tijd uitgevallen als student, maar
kon dit jaar gelukkig zijn studie voor elektricien weer oppakken. Aruna Kargbo kwam in de loop van
het jaar onder onze hoede. Hij is tweede jaars pharmacy assistent. Het eerste jaar waren zijn
collegegelden gesponsord via een tropenarts uit Masanga, maar na overleg werd besloten dat
Masanga NL zijn sponsoring over zou nemen. Abdul Gbla, zoon van surgical nursing aid Rugiatu en
geboren in Masanga, verzocht ons om financiële ondersteuning voor zijn studie tot CHO (community
health officer). Het eerste jaar had hij zelf bekostigd met behulp van een familielid. Deze was echter
overleden als gevolg van de Ebolacrisis waardoor het voor hem onmogelijk bleek om voldoende geld
te genereren om de rest van de studie te bekostigen. Na uitgebreid overleg besloten wij deze vraag
te honoreren.
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Financieel jaarverslag
Het boekjaar 2017 is afgesloten; zie hiervoor het financieel jaarverslag over 2017. In de vergadering
van 25 juni 2018 heeft het bestuur het door de penningmeester gemaakte financieel jaarverslag
goedgekeurd.
Het verslag wordt op de website van de stichting gepubliceerd.

Toekomstige bestedingen
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Ook in 2018 wil de stichting de taakstelling borgen. Nu de ebola crisis gelukkig voorbij is, zal de media
aandacht voor Sierra Leone afnemen. Het zal dus opnieuw de uitdaging zijn om de running costs voor
het ziekenhuis op te brengen evenals de fondsen voor de het studenten sponsor programma.
Daarnaast is de Maternity Ward, de afdeling voor zwangere vrouwen nodig aan onderhoud toe. Het
gebouw dateert nog uit voor de burgeroorlog. In 2018 zullen we opnieuw op zoek gaan naar partners
om deze renovatie in gang te zetten.
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