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Voorwoord		 
Met gevoelens van trots en weemoed presenteren wij, het bestuur van Masanga Nederland, het 
bestuurlijk jaarverslag 2019.   
Als bestuur van Masanga NL kijken we met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. Het 
was een jaar waarin er door een stabiele politieke situatie en afwezigheid van conflictsituaties of 
grootschalige medische rampsituaties, gebouwd kon worden aan de toekomst van Sierra Leone. 
Tegelijkertijd eindigde dit jaar inktzwart vanwege een opvlamming in Masanga van het 
endemische Lassa fever, wat een van onze tropenartsen fataal werd en waardoor ook alle niet-lokale 
werknemers naar Europa moesten worden geëvacueerd.  
  
Ook in 2019 kon de stichting dankzij de donaties bijdragen aan de bedrijfskosten van het ziekenhuis, 
verschillende projecten en onderwijs om de het aantal en de kwaliteit lokale gezondheid 
medewerkers te verbeteren. Onderwijs speelt daarbij in toenemende mate een belangrijke rol. Dit 
kan worden geien als een positieve ontwikkeling waarbij de blik zich kan verschuiven van het nu naar 
een toekomst met betere zorg geleverd door lokale gezondheid medewerkers. Komend jaar zal de 
stichting zich opnieuw op het borgen van toegankelijke zorg in de regio, bijdragen aan projecten 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. Met name in een jaar 
waarin tegenover de pieken van ontwikkeling van het ziekenhuis zulke diepe dalen staan, merken we 
hoe hecht de Masanga familie is. Ook de donateurs horen hier onzes inziens bij. Zonder hen is het 
werk dat wij met zijn allen doen niet mogelijk.  

    
Bestuur		 
In 2019 nam Josien Westendorp afscheid als algemeen bestuurslid. De nieuwe samenstelling:   

• Frank van Raaij, voorzitter / penningmeester   
• Marco Versluis, secretaris   
• Anne Marie de Soet - Keus, coördinator studentsponsorprogramma (SSP)   

    
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    

	
Financieel	jaarverslag			 
Het boekjaar 2019 is afgesloten; zie hiervoor het financieel jaarverslag over 2019. In de vergadering 
van 28-09-2020 heeft het bestuur het door de penningmeester gemaakte financieel jaarverslag 
goedgekeurd.    
Het verslag wordt op de website van de stichting gepubliceerd.    
 



Vergaderingen		 
Het bestuur heeft in het boekjaar 2019 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 2019 is een aantal projecten gerealiseerd. De meest prominente projecten worden hieronder 
kort genoemd.   
 
  
Essentieel voor het voortbestaan van een ziekenhuis zijn de bedrijfskosten, de kosten om alle 
activiteiten te faciliteren. Dit lijkt een kleine zaak, maar vormt in feite de basis waarop het ziekenhuis 
is gebouwd. In 2019 werd €22.500 aan directe running costs uitgegeven naast kosten voor de 
verzekering van onze tropenartsen.  
 
 
Met sponsoring van de AFAS foundation kon de afdeling verloskunde (maternity ward) geheel 
worden gerenoveerd.  Het gebouw dateerde nog uit voor de burgeroorlog en faciliteiten zoals 
toiletten waren zeer beperkt en voor algemeen gebruik.  Met inzet van de stichting en de artsen 
internationale gezondheid en tropengeneeskunde in Masanga kon Masanga Hospital tevens worden 
genomineerd als “goedste doel” van de AFAS foundation. Dit resulteerde in extra fondsen om het 
ziekenhuis duurzaam van energie te voorzien middels zonnepanelen. Een project dat in 2020 wordt 
afgerond. 
	
Onderwijs	
Op nationaal niveau speelt het ziekenhuis een centrale rol in de vervolgopleiding van Community 
Health Officers middels het Surgical Training Program van Capacare. Deze opleiding speelt in op het 
tekort aan artsen in het land en daarmee een tekort aan de mogelijkheden voor chirurgische 
ingrepen (surgical need).   Ondertussen hebben circa 30 Surgical CHO’s de opleiding afgerond en 
leveren ze een continue bijdrage aan de zorg in heet Sierra Leone. Samen verrichten zij jaarlijks circa 
8.000 operatieve ingrepen, van keizersnedes tot liesbreuk operaties. Nadat Masanga al eind 2017 
werd goedgekeurd als officiële stageplek voor de opleiding tot AIGT (arts internationale gezondheid 
en tropengeneeskunde), werd dit verder uitgewerkt.  Deze stagiairs leveren een bijdrage aan de zorg 
en aan onderwijs van personeel ter plaatse. Binnen het Student Sponsor Programma van stichting 
Masanga Nederland kunnen meerdere lokale studenten een opleiding volgen. De intentie is dat deze 
studenten samen met ander aangetrokken beter gekwalificeerd personeel een bijdrage kan leveren 
aan de werkzaamheden. In 2019 konden de studiekosten van vier studenten volledig worden 
gesponsord. Als bestuur is besloten, dat pas na het afronden van de studie door een student, een 
nieuwe student kan worden opgenomen in het programma om zo een balans tussen inkomsten en 
uitgaven te behouden. Bijzonder was om te merken, dat de wil om te leren door het SSP echt wordt 
aangejaagd. Zie onderstaande berichten.  



    
Abdul Gbla heeft in 2019, na wat vertraging vanwege stakende universiteiten, laatste examens 
afgerond mag zich nu officieel CHO noemen. Door de overheid is hij gepost op een kleine PHU 
(periferal health unit) in Tonkolili district.   
  
Roland Kazen Sesay heeft zijn studie als elektricien afgerond.    
  
Aruna Kargbo presteerde als pharmacy assistent student bovengemiddeld in zijn opleidingsjaar en 
begon aan het laatste en 4e opleidingsjaar.   
  
Laguna Fullah studeert Community development studies/ agriculture education. 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.   
			 
   
Toekomstige	bestedingen			 
Ook in 2020 wil de stichting de taakstelling borgen.  Er wordt daarom ingezet op het werven van 
fondsen om de bedrijfskosten te dekken. Daarbij heeft de AFAS foundation ook voor langere termijn 
fondsen toegezegd voor het ondersteunen van het ziekenhuis in de transitieperiode naar een 
volledig overheidsziekenhuis. Stichting Masanga Nederland vervult daarbij een rol als mediator 
tussen AFAS foundation en de lokale behoeften in het ziekenhuis. Wat betreft het onderwijs blijft de 
stichting studenten sponsoren voor hun opleiding. Daarnaast zal de stichting bij blijven dragen aan 
het surgical training program. De mogelijkheid van e-learning is daarbij een nieuw te exploreren 
gebied. In 2020 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.  
 


