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Voorwoord  	 
Hierbij presenteren wij, het bestuur van Masanga Nederland, het bestuurlijk jaarverslag 2021.    
 
In 2021 werd in Masanga hard gewerkt om de medische zorg, de opleidingen en onderzoeks-
activiteiten draaiende te houden. Hiernaast wordt druk gewerkt aan de transitie richting een volledig 
overheidsziekenhuis. Vele gesprekken, onderhandelingen en politiek blijken nodig om de nodige 
drempels te nemen in dit traject. We hebben echter vertrouwen dat we deze transitie succesvol gaan 
afronden in de komende jaren. 
Tot die tijd zullen we alles op alles zetten om alle activiteiten op zo’n hoog mogelijk niveau door te 
laten gaan. 
     
Ook dit jaar willen we alle donateurs bedanken voor hun bijdrage aan de stichting. Ondanks het feit 
dat we trachten steeds meer (financiële) verantwoordelijkheid naar de overheid over te hevelen 
blijven uw donaties cruciaal om deze transitiefase door te komen. Wij hopen dat u deze uitdaging 
samen met ons, onze partners en de mensen in Masanga aan wil blijven gaan. 
     
Bestuur  	 
In 2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt:    

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

     
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 2021 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   	 
 
In 2021 is met name de aandacht gefocust op bijdragen aan de bedrijfskosten van Masanga Hospital. 
Via het AFAS project zijn er wel projecten gerealiseerd en nog projecten gaande . Hiervoor verwijzen 
we graag naar het separate jaarverslag ten behoeve van de AFAS foundation.   
				 
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 2021 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.   
     
Laguna Fullah ging met uitstekende cijfers over naar het 4e jaar van zijn studie Community 
development studies/ agriculture education. Met het oog op de research facility in Masanga en de 
diverse onderzoeken die daar lopen, zou hij met zijn studie een vaste lokale partner worden, dan wel 
een lokale of regionale beleidsmaker gericht op ontwikkeling van Sierra Leone.   
  
Osman SI Koroma inmiddels de 3e oudgediende die met behulp van het SSP een opleiding krijgt 
tot laboratory technician. Zodra hij afstudeerd, zal hij de al eerder afgestudeerde Maxwell en Alfred 
kunnen gaan assisteren in het laboratorium van Masanga Hospital. Hij ging dit jaar succesvol door 
naar het 3e jaar van zijn opleiding in Kenema.  
  
Cinderella Koroma, een praatgrage nursing aid van het eerste uur, is enthousiast bezig met haar 
studie Midwifery in Makeni. Met prima cijfers ging zij over naar het tweede jaar. Leuk feitje: qua 
communicatieve vaardigheden scoorde zij de hoogste cijfers van haar jaar. Als zij de twee- 
jarige vooropleiding succesvol doorloopt, hoopt zij nog eens 3 jaar door te gaan tot SRN.  
  
Abu Bakar een wat oudere, rustige, uiterst slimme, betrouwbare collega nursing aid, is zonder 
problemen over naar het tweede jaar van de opleiding tot SRN aan de nursing school van Masanga. 
 
Met maar 4 studenten in het SSP begin 2021 kwam er ruimte om weer nieuwe studenten toe te laten 
in het sponsorproject. Na overleg met het lokale managment en met behulp van ook enkele donoren 
die specifiek studenten wilden ondersteunen, werd een nieuwe student aangenomen.  
   
Fatmata Turay, ook een nursing aid uit eigen opleiding, heeft na een heel aantal jaren trouwe dienst 
op de diverse afdelingen (voornamelijk verloskunde). Zij is gestart met de opleiding tot SRN (state 
registred nurse) aan de nursing school van Masanga. Ook het onderwijs in Sierra Leone veranderd. 
Steeds meer onderwijs wordt ook daar gedaan met behulp van het internet. De SRN opleiding heeft 
tegenwoordig bijvoorbeeld 2 stromen. Er is een ‘regular’ aanbod, wat betekend dat alle lessen live 
zijn. Dit wordt gedaan door mensen zonder medische vooropleiding. Fatmata volgt ‘distance’ 
onderwijs. Dit is betekend dat zij online les heeft van maandag tot donderdag en live lessen op 
vrijdag en zaterdag. Mooi om ook via het SSP te merken hoe er in Sierra Leone wordt gewerkt aan 
ontwikkeling.   
  
Promotie  	 
Masanga Nederland werkt aan promotie doormiddel van regelmatige updates van de website en 
door posts op facebook en twitter. Ook in 2021werden verschillende nieuws items op de site 
geplaatst.  Meerdere berichten vonden hun weg naar het publiek via facebook en twitter.    



   	 
	
	
Financieel	jaarverslag   		
 
Het boekjaar 2021 is afgesloten; zie hiervoor het financieel jaarverslag over 2021. In de vergadering 
van 06-12-22 heeft het bestuur het door de penningmeester gemaakte financieel jaarverslag 
goedgekeurd.     
Het verslag wordt op de website van de stichting gepubliceerd.     
     
Toekomstige	bestedingen   		
 
De grootste noodzaak binnen het internationale bestuur ligt bij het vinden van fondsen voor het 
betalen van de bedrijfskosten van het ziekenhuis. Hier willen we dan ook graag proberen zoveel 
mogelijk aan bij te dragen. Verder zullen we doorgaan met het sponsoren van onze studenten en 
eventuele geschikte kandidaten die een aanvraag doen een beurs toekennen. 


