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Voorwoord  
Hierbij presenteren wij, het bestuur van Masanga Nederland, het bestuurlijk jaarverslag 2020.  
Voor Sierra Leone was 2020 een jaar van opbouw doordat er sprake bleef van een stabiele politieke
situatie en afwezigheid van conflictsituaties of grootschalige medische rampsituaties. De Corona
pandemie heeft gelukkig een relatief beperkte impact gehad.
Als bestuur van Masanga NL kijken we met gemengde gevoelens terug. Na het verlies van onze
tropencollega Wouter Nolet eind 2019, moesten wij begin 2020 ook afscheid nemen van Erdi
Huizinga. Deze zeer ervaren tropenarts was al jaren een steun en toeverlaat van de vele tropenartsen
die in Masanga werkten en maakte actief deel uit van de STP opleiding. Zij laat een groot gat achter
en zal enorm worden gemist door haar patiënten, lokale medewerkers en internationale collega's.
 
Het werk wat door Masanga NL wordt gestimuleerd binnen Masanga Hospital gaat intussen verder
met onderwijs als een belangrijk speerpunt. Opnieuw zijn er veel studenten die een opleiding volgen
met behulp van ons Student Sponsor Programma. De hoop is dat deze studenten samen met hun
collega's een bijdrage zullen leveren aan het verder verbeteren en professionaliseren van de diverse
werkzaamheden in en om het ziekenhuis. 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 niveau 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 gaan deze CHO’s in veel ziekenhuizen
aan de slag om de nog altijd weinige artsen bij te staan in de patiëntenzorg.
Komend jaar zal opnieuw worden ingezet op het draaiend houden van het ziekenhuis en verder
ontwikkelen van onderwijs.   
   
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 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:  

● 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   

   
Vergaderingen  
Het bestuur heeft in het boekjaar 2020 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 2020 zijn een aantal projecten gerealiseerd. De grotere projecten worden hieronder kort
genoemd.  
 
Bijdrage aan de bedrijfskosten van het ziekenhuis

Essentieel voor het voortbestaan van een ziekenhuis zijn de running costs, de kosten om alle
activiteiten te faciliteren. In 2020 is ongeveer 45.000 euro bijgedragen aan de bedrijfskosten van
Masanga Hospital. Kleinere bijdragen van verschillende personen werd hier ook voor ingezet.   

AFAS projecten   
In 2019 hebben heeft de AFAS foundation mogelijk gemaakt dat we de operatiekamers en de verlos
afdeling konden renoveren. Begin 2020 zijn deze geopend. Belangrijke gasten waren onder andere de
minister van Volksgezondheid van Sierra Leone en de directeur van de AFAS Foundation. Door deze
samenkomst is ook de fundering gelegd voor een langere samenwerking tussen Masanga Hospital, de
AFAS foundation en de Sierra Leoonse overheid. We zijn dankbaar dat deze samenwerking
daadwerkelijk tot stand is gekomen en we verwijzen graag naar het projectplan voor de periode
2021-2026. Daarnaast hebben we in 2019 een prijs ontvangen van AFAS voor het beste project: ‘Het
goedste doel’. Met deze prijs mochten we in 2020 het solar park vernieuwen en uitbreiden zodat
Masanga Hospital voor een groot deel op zonne-energie kan draaien.

   
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 2020 konden de
studiekosten van vijf studenten 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. 
 
Aruna Kargbo heeft succesvol zijn 4 jarige opleiding tot pharmacy assistent doorlopen en heeft zijn
studie afgerond  
 
Laguna Fullah ging met uitstekende cijfers over naar het 3e jaar van zijn studie 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.  



Osman SI Koroma is al jaren een vaste kracht in Masanga en inmiddels de 3e werknemer die met
behulp van het SSP een opleiding kan krijgen tot laboratory technician zodat hij de al eerder
afgestudeerde Maxwell en Alfred kan assisteren in het laboratorium van Masanga Hospital. Hij ging
dit jaar succesvol door naar het 2e jaar van zijn opleiding in Kenema.

Vanwege het afstuderen van Aruna en Abdul kwam er ruimte om weer nieuwe studenten toe te laten
in het sponsorproject. Na overleg met het lokale management en met behulp van ook enkele
donoren die specifiek studenten wilden ondersteunen, zijn er 2 nieuwe studenten aangenomen.

Cinderella Koroma, een nursing aid van het eerste uur, begon in 2020 vol enthousiasme aan haar
studie Midwifery in Makeni. Als zij deze 2 jarige opleiding succesvol doorloopt, hoopt zij een
vervolgstudie van nog eens 3 jaar te doen tot SRN.

Abu Bakar, net als Cinderella een nursing aid uit eigen opleiding, is een slimme, betrouwbare collega
en is begin 2020 begonnen aan een opleiding tot SRN aan de nursing school van Masanga.

Promotie  
Masanga Nederland werkt aan promotie door middel van regelmatige updates van de website en
door posts op facebook en twitter. Ook in 2020 werden verschillende nieuwsitems op de site
geplaatst.  Meerdere berichten vonden hun weg naar het publiek via facebook en twitter.  

   
Financieel jaarverslag   
Het boekjaar 2020 is afgesloten; zie hiervoor het financieel jaarverslag over 2020. Het financieel
overzicht is door alle leden van het bestuur gezien en geaccordeerd.
Het verslag wordt op de website van de stichting gepubliceerd.   
   

Toekomstige bestedingen   
Ook in 2021 wil de stichting de taakstelling borgen. Daartoe is voor 2021 een beleidsplan opgesteld
dat aansluit op de doelstellingen van de stichting. Belangrijk aandachtspunt voor het uitwerken van
de doelstelling is het financieel bijdragen aan de bedrijfskosten van Masanga Hospital.   Daarnaast zet
de stichting zich in voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het ziekenhuis of de regio en
voor onderwijs van (medisch, medisch ondersteunend) personeel.
 


