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Voorwoord
Met groot genoegen presenteren wij, het bestuur van Masanga Nederland, het bestuurlijk
jaarverslag 2018.
Als bestuur van Masanga NL kijken we dankbaar terug op het afgelopen jaar. Sierra Leone is aan het
stabiliseren en na tumultueuze verkiezingen is een nieuwe regering gekomen, die focus lijkt te leggen
op verbeteren van onderwijs en uitbannen van corruptie. Veel goede ontwikkelingen die er hopelijk
aan zullen bijdragen dat de focus op termijn meer richting te toekomst kan verschuiven.
Onderwijs blijft een speerpunt voor Masanga Hospital. Opnieuw zijn er veel studenten die een
opleiding volgen met behulp van ons Student Sponsor Programma. De hoop is dat deze studenten
samen met ander aangetrokken beter gekwalificeerd personeel een bijdrage kan leveren aan de
werkzamheden. Nadat Masanga al eind 2017 werd goedgekeurd als officiële stageplek voor de
opleiding tot AIGT (arts internationale gezondheid en tropengeneeskunde), werd dit verder
uitgewerkt. Ook op nationaal nivo speelt het ziekenhuis een belangrijke rol door een centrale
bijdrage te leveren aan de vervolgopleiding van Community Health Officers middels het Surgical
Training Program van Capacare. Na deze opleiding worden deze CHO’s in veel ziekenhuizen met
succes ingezet om de nog altijd weinige artsen bij te staan. Komen jaar zal opnieuw worden ingezet
op het draaiend houden van het ziekenhuis en verder ontwikkelen van onderwijs. Daarnaast wordt
gewerkt aan een research facility, een ontwikkeling waar het bestuur van Masanga NL actief bij
betrokken is en omdat wij het belangrijk vinden dat lokale professionals betrokken worden bij
research is er ook een student begonnen binnen het SSP die een opleiding doet, die hem voorbereid
op verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
Wij willen hierbij alle donateurs bedanken voor hun bijdrage aan de stichting. In 10 jaar tijd is een
hoogwaardig ziekenhuis heropgebouwd, waar de lokale patiënten 24 uur per dag goede zorg kunnen
krijgen, vele inwoners van dit afgelegen deel van Sierra Leone een vaste baan hebben kunnen krijgen
en steeds meer van onze werknemers een officiële opleiding hebben kunnen afronden, die hun eigen
toekomstperspectief, maar daarmee ook dat van hun gezin en omgeving heeft verbeterd.

Bestuur

In 2018 nam Marieke Oostvogels afscheid als penningmeester, Frank van Raaij, tevens voorzitter,
nam haar taak voorlopig over. De nieuwe samenstelling:
• Frank van Raaij, voorzitter / penningmeester
• Marco Versluis, secretaris
• 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
Het bestuur heeft in het boekjaar 2018 meerdere keren 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.
•
•
•
•
•
•

Projecten
Ook in 2018 zijn een aantal projecten gerealiseerd. De grotere projecten worden hieronder kort
genoemd.
Essentieel voor het voortbestaan van een ziekenhuis zijn de running costs, de kosten om alle
activiteiten te faciliteren. In 2016 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.

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 2018 konden de
studiekosten van vier studenten volledig worden gesponsord vanuit het student sponsor
programma. Als bestuur is besloten, dat pas na het afronden van de studie door een student, een
nieuwe student kan worden opgenomen in het programma. Bijzonder was om te merken, dat de wil
om te leren door het SSP echt wordt aangejaagd. Zie onderstaande berichten.
Ali Sesay, die in 2015 dankzij ons sponsorprogramma zijn studie afrondde als State Registred Nurse,
is na enige tijd als SRN op de operatie kamers te hebben gewerkt, op eigen kosten aan een twee
jarige vervolgstudie begonnen als nursing anaesthesist.
Aminata Sankoh, voormalig nursing aide en in 2017 geslaagd als SECHN, werkt sindsdien in Masanga
als SECHN. Initieel op de surgical ward, maar sinds begin 2018 met veel plezier op de kinderafdeling.
Ook zij is op eigen initiatief en eigen kosten aan het doorleren en heeft een aantal extra vakken
behaald (natuurkunde, scheikunde en Engels), zodat zij in de toekomst de kwalificaties heeft om een
vervolgstudie te starten. Tevens is zij in 2018 bevallen van een gezonde zoon, die vernoemd is naar
de man van Anne Marie.
Alfred Conteh heeft zijn studie als laborant afgerond en werkt inmiddels weer fulltime in het
laboratorium van Masanga Hospital.
In 2017 was er een maandenlange staking door leraren van meerdere onderwijsinstellingen in Sierra
Leone, omdat salarissen al maanden niet waren uitbetaald. Deze staking werd ondersteund door de
studenten. Helaas werd de staking uiteindelijk, in opdracht van de voormalig president, met veel
geweld door de politie beëindigd, waarbij ook meerdere studenten werden gedood. Als gevolg van
deze staking besloot de overheid begin 2018, dat vanwege de gemiste lessen, alle laatste jaars CHO
studenten hun hele jaar moesten overdoen om hun registratie te krijgen. Een van deze studenten
was Abdul Gbla. De studenten hebben hiertegen geageerd, ook omdat zij (zij het met een kleine
reductie) nogmaals de collegekosten voor hun final year moesten betalen. Vanuit het SSP hebben wij
Abdul laten weten, deze extra kosten op ons te nemen. Eind 2018 was hij aan het voorbereiden op
de laatste examens en begin 2019 hoopt hij zich officieel CHO te kunnen noemen.
Roland Kazen Sesay is bezig met de afronding van zijn studie als elektricien. Hij liet ons recent weten,
dat hij heel dankbaar is, dat dankzij het sponsorprogramma zijn leven ‘naar een ander level’ is gegaan
en hij melde daarnaast dat hij de beste ‘solar installation man’ van heel Sierra Leone wil worden.
Aruna Kargbo heeft succesvol zijn 3e jaar als pharmacy student doorlopen en zal naar verwachting
eind 2019 zijn studie afronden.

Laguna Fullah is eind 2018 na uitgebreid overleg begonnen aan een 3 jarige studie aan EBK
University. Hij volgt een studie waarin hij wordt opgeleid als universitair docent / wetenschapper
binnen het medische veld. Na 3 jaar volgt een specialisatie fase, die hij aan een andere (duurdere)
universiteit zal gaan vervolgen. Met het oog op de research facility in Masanga, zal hij indien de
logistiek dit toelaat, al tijdens zijn studie deel uit gaan maken van het onderzoeksteam. Op die
manier leert hij van de ervaren expat wetenschappers en kan hij wellicht een vaste lokale partner
worden.

Promotie
Masanga Nederland werkt aan promotie doormiddel van regelmatige updates van de website en
door posts op facebook en twitter. Ook in 2018 werden verschillende nieuws items op de site
geplaatst. Meerdere berichten vonden hun weg naar het publiek via facebook en twitter.

Financieel jaarverslag
Het boekjaar 2018 is afgesloten; zie hiervoor het financieel jaarverslag over 2018. In de vergadering
van 30-06-2019 heeft het bestuur het door de penningmeester gemaakte financieel jaarverslag
goedgekeurd.
Het verslag wordt op de website van de stichting gepubliceerd.

Toekomstige bestedingen
Ook in 2019 wil de stichting de taakstelling borgen.
Het blijft een uitdaging zijn om de running costs voor het ziekenhuis op te brengen evenals de
fondsen voor de het studenten sponsor programma. De Maternity Ward, de afdeling voor zwangere
vrouwen nodig aan onderhoud toe. Het gebouw dateert nog uit voor de burgeroorlog en kent weinig
faciliteiten. Dit project wordt komend jaar opgepakt met steun van AFAS. Andere projecten liggen in
het verlengde van de reeds lopende onderwijsprojecten. In 2019 zullen we opnieuw op zoek gaan
naar partners om de verschillende projecten te kunnen blijven financieren. Masanga NL blijft werken
aan een betere gezondheid door het ziekenhuis te steunen en onderwijs en onderzoek uit te breiden.

