Stichting Weeraba

In november 2013 heeft de voorzitter Peter Voorhoeve
samen met zijn vrouw Ria een bezoek gebracht aan het
ziekenhuis Villa Maria (VMH) en de Nursing Training
School (NTS). In het onderstaande jaarbericht wordt aan
de hand van zijn bevindingen verslag gedaan van de
projecten van Weeraba, mogelijk gemaakt dankzij de
financiële ondersteuning van particuliere donateurs en
fondsen.
Peter en Ria hebben een gesprek gehad met enkele
leden van het managementteam: Dr. Moses,
geneesheer directeur; Sr. Stella, administrateur, en Miss
Joyce, plaatsvervangend hoofd. Zij hebben gesproken
over de verschillende projecten, die door Weeraba
worden ondersteund.

Peter en Ria sliepen zoals altijd in het Guesthouse, een
project van Weeraba uit 2004. Het wordt al enkele jaren
geëxploiteerd door Gerald en Barbara Ssali. Hoewel ze
zelf nog niet helemaal tevreden zijn over de zakelijke
kant, kunnen ze keurig elke maand de huur aan het
ziekenhuis betalen. Een aantal zaken zoals kranen,
kasten en douches functioneerden niet goed. Gerard en
Barbara hebben samen met het management van VMH
de staat van onderhoud van het Guesthouse besproken.
De uitkomst is dat de huur dit jaar niet wordt verhoogd
en dat het ziekenhuis start met het onderhoud van pand.
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Het met behulp van een donatie van Weeraba
gecreëerde microkredietsysteem voor de stafleden
voldoet nog steeds in een grote behoefte. In de loop
van 2013 bleek de vraag zo groot dat er een
wachttijd van circa 3 maanden ontstond. Daarmee
voldoet het niet neer aan één van de
oorspronkelijke doelstellingen: stafleden snel en
goedkoop geld lenen voor spoedeisende situaties of
voor persoonlijke ontwikkeling. Het management
van VMH heeft verzocht om het basiskapitaal van
het fonds te verhogen tot 71.000.000 (21.000 euro).
Het bestuur heeft besloten een schenking van €
5000 te doen. Als voorwaarde is gesteld dat het
management jaarlijks uit de renteopbrengst een
som aan het basiskapitaal toe te voegen om de
effecten van de inflatie te corrigeren. Daarnaast is
de afspraak dat het ziekenhuis jaarlijks van de rente
een bedrag mag gebruiken om een investering te
doen in het ziekenhuis.
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Ook in 2013 heeft Weeraba € 3.335 beschikbaar
gesteld als studiebeurs voor studenten verpleegkunde,
die het financieel moeilijk hebben. De NTS geeft
jaarlijks een overzicht aan wie een bedrag voor
ondersteuning van de studiekosten is toegekend 	
  

In juli 2013 heeft Sr.CarolneNabasinga, sinds februari
2013 directrice van de NTS, een projectplan ingediend
voor de realisatie van een computerlokaal. De
doelstelling van het project is de studenten van St.
Laurence Villa Maria School of Nursing en Midwifery de
mogelijkheid te bieden ICT vaardigheden te
ontwikkelen. Dit is een vereiste in het nieuwe
curriculum. Naast meubilair en computers, zal ook een
goede internetverbinding aangelegd moeten worden.
Voor het totale project wordt een financiële
ondersteuning van 63.753.060 shilling (20.000 euro)
gevraagd. Weeraba heeft het project goedgekeurd. Bij
Wilde Ganzen is een aanvraag ingediend voor
cofinanciering, inmiddels heeft Wilde Ganzen deze
aanvraag gehonoreerd en kan begonnen worden met
de realisatie van het project.
Peter heeft Sserungo Vincent ontmoet, hij draagt zorg
voor de ICT van het VMH. Het is een jonge man die
heel enthousiast het lokaal liet zien waar de computers
komen te staan. Het is een van de bestaande
leslokalen. Het praktijklokaal waar nu reeds een aantal
computers staan zal in de toekomst weer gebruikt gaan
worden voor theorielessen.

De bibliotheek voor de leerlingen, waarvoor in 2012 een
bedrag van € 6500 beschikbaar is gesteld, functioneert
goed en het ziet er prachtig uit.
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De Solar blijkt goed te functioneren. In 2013 zijn een
aantal accu’s vervangen, die aan het einde van hun
levensduur waren gekomen. Tijdens het bezoek van
Peter bleken alle zalen van het ziekenhuis zonneenergie te gebruiken. Allen voor de sterilisatie is de
energie van het elektriciteitsbedrijf nog nodig. St.
Stella schat in dat het ziekenhuis hierdoor elke
maand 2 miljoen Ugandese shilling (ongeveer 700
euro) bespaart op de elektriciteitsrekening.
Het ziekenhuis heeft een nieuwe elektricien
aangenomen, die kennis heeft om het Solar systeem
te onderhouden. Hierdoor hoeft de leverancier
Power Options nog alleen bij ingewikkelde zaken
ingeschakeld te worden. Het ziekenhuis bespaart
daardoor op de onderhoudskosten. Sinds de tweede
dam in de Nijl gereed is, zijn er minder
stroomonderbrekingen dan in het verleden.	
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In 2010 heeft de NTS een bus kunnen aanschaffen,
voor het vervoer van haar studenten. De bedoeling was
om met de bus ook andere personen tegen betaling te
vervoeren, om op die manier inkomsten te genereren
voor de onkosten zoals benzine en onderhoud en
tevens te sparen voor vervanging van de bus op termijn.
Halverwege 2013 heeft het management een
betrouwbare chauffeur gevonden en wordt de bus voor
het vervoer van personen op de route Masaka-Kampala
ingezet. De opbrengsten zijn 400.000 shilling (118 euro)
per dag.

In 2013 heeft Weeraba opnieuw een bedrag van € 4173
ontvangen van de Stichting Limburgsch Protestantsch
Kindertehuis voor het SILC project. AIDS / HIV patiënten
en hun gezinnen kunnen deelnemen aan een SILC
groep, waarbij SILC staat voor staat Saving and Internal
Lending Communities.
De leden van de groepen leggen spaargeld in dat
jaarlijks met rente wordt terugbetaald. Zij leren dat het
goed is niet al het verdiende geld onmiddellijk uit te
geven aan dagelijkse behoeften.
.
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Het ziekenhuis heeft in 1996 met behulp van
Weeraba een Daf Truck aangeschaft. Hiermee kon
het ziekenhuis besparen op de vervoerskosten. De
truck wordt nog steeds door het ziekenhuis gebruikt.
De as was aan vervanging toe. In Nederland is een
as voor de vrachtwagen gevonden, die in december
in Villa Maria is aangekomen. De kosten van de as,
alsook de kosten voor de verzending naar Uganda
zullen door het ziekenhuis worden betaald.

In het kader van de doelstelling, het bevorderen van
de kwaliteit van zowel de zorg als het onderwijs in
Villa Maria, stelt Weeraba jaarlijks een bedrag van €
2000 ter beschikking. Dit bedrag kan het
management naar eigen inzicht besteden voor
deskundigheidsbevordering van de stafleden van
zowel VMH als de NTS.	
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Stichting Weeraba verantwoord haar inkomsten en
uitgaven in een financieel jaarverslag, opgemaakt door
FIDUCIA accountancy te Amersfoort. De vastgestelde
jaarverslagen, inclusief de jaarrekening worden
gepubliceerd op de website van Weeraba:

http://www.weeraba.com/stichting/jaarberichten/

Peter Voorhoeve, voorzitter.
Voormalig huisarts.
3 jaar in Villa Maria werkzaam geweest als arts.
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Al geruime tijd is een grote prioriteit van het
ziekenhuis om een nieuw hostel voor de stafleden
te bouwen. De huisvesting die nu door de stafleden
moet worden gebruikt is in zo’n slechte staat dat
het ziekenhuis gedwongen is voor de stafleden
buiten Villa Maria woonruimte te huren. Dit brengt
voor het ziekenhuis extra onkosten met zich mee.
Daarnaast is het doordat het personeel niet in de
nabijheid van het ziekenhuis woont, niet altijd
eenvoudig om op korte termijn vervanging te
regelen bij ziekte van een personeelslid. Tevens
komt het voor dat vanwege problemen met het
vervoer, personeel te laat op het werk komt. Sr.
Stella Naburggwawo heeft bij Weeraba een
projectplan ingediend voor de bouw van een staff
hostel te realiseren, waarin 30 appartementen
beschikbaar zijn. Het bestuur van Weeraba
onderzoekt of dit project eventueel samen met
andere stichtingen gerealiseerd kan worden.
Tijdens zijn bezoek heeft Peter aan het MT
gevraagd in hoeverre zij bereid en in staat zijn om
zelf bij te dragen aan de financiering van het nieuwe
stafhouse. In december heeft het MT besloten dat
zelf te gaan sparen en hiervoor een aparte rekening
te openen.

Willie van der Kaap, secretaris.
Secretaris Raad van Bestuur bij Stichting Mondriaan.
Luc Peeters-Udding, penningmeester.
Apotheker.
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