Stichting Weeraba
Mauritsweg 38
6171 AJ Stein

Stein, december 2016

Geachte donateurs, beste vrienden,
Het is al weer enige tijd geleden dat u iets heeft gehoord over onze activiteiten.
Dit wil niet zeggen dat er in de periode 2014-2016 door Weeraba niets is gedaan voor Villa Maria
Hospital en de daaraan verbonden Nursing Training School (NTS).
Via deze brief willen wij u daar graag over berichten.
Ook willen wij graag alle trouwe donateurs van de Stichting Weeraba nogmaals bedanken voor hun
bijdragen. Zonder hen zouden wij niet kunnen doorgaan met het ondersteunen van Villa Maria
Hospital en de NTS.
Bezoeken aan Villa Maria
In januari 2015 en januari 2016 heeft een delegatie van het bestuur samen met een groep
geïnteresseerden een sponsorreis gemaakt naar Uganda en een bezoek gebracht aan Villa Maria.
Bij het bezoek in 2015 bestond de delegatie uit 4 leden van het bestuur en in 2016 is de voorzitter
geweest. Zoals altijd werden we weer zeer hartelijk ontvangen met muziek en dans door leerlingen
van de NTS. De bestuursleden voerden overleg met het management van de VMH en de NTS en de
hele groep bezocht door Weeraba gesponsorde projecten.
Tijdens het verblijf in Villa Maria overnachtte de groep in het guesthouse (één van de eerste weerabaprojecten) dat nog steeds wordt geëxploiteerd door Gerald en Barbara Ssali. Het onderhoud van het
guesthouse blijft een punt van zorg, met name de douches functioneren niet naar behoren. De
maaltijden zijn echter altijd prima verzorgd en zowel Gerald als Barbara doen erg hun best om het ons
naar de zin te maken.
Structurele projecten
Deskundigheidsbevordering stafleden
Jaarlijks wordt door Weeraba een bedrag van € 2.000 ter beschikking gesteld dat het management
van VMH en de NTS kan besteden voor deskundigheidsbevordering van de stafleden. In 2015 werd
dat bedrag gebruikt voor de opleiding van een anesthesie-assistent.
Sponsoring studenten
Jaarlijks stelt Weeraba € 3.335 beschikbaar als studiebeurs voor studenten van de NTS die niet in
staat zijn om het schoolgeld te betalen. Het management van de NTS heeft mandaat om studenten
voor dit project uit te zoeken.
Hier is een voorbeeld van hoe de NTS het geld verdeelt en hoe Sr Caroline, het hoofd van de
opleiding, de uitgaven verantwoordt:
“The 3200 Euros were changed into Ugandan shillings at a rate of 3,610/- and got 11,552,000. when
we divied into the two students each got 5,776.000/=. but as each had paid some for 1st year, the
small balance was given to Nakidde Maria Assumputa who also had almost the same problem.
These two students included the following
1. Mugisha Joseph who has paid the entrance fee of 1,000,000 with alot of difficult and has failed to
add on
2. Nannyond Regina who is trying but paying so little by little that she has is also failing to complete
Sr. Caroline”
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Projecten in de periode 2014 tot 2016
Vacuümextractor
Een donatie van de Vincent Stichting van € 2.000 is na overleg met dr. Moses, geneesheer-directeur
van VMH, toegekend voor de aanschaf van een vacuümextractor.
Computerlokaal
In samenwerking met Wilde Ganzen is het project Computerlokaal voor de NTS in 2014 gerealiseerd.
Het computerlokaal is ingericht in de bibliotheekruimte. Nadat er in de zomer van 2014 van Wilde
Ganzen goedkeuring kwam voor de co-sponsoring en het toegekende bedrag was overgemaakt naar
de rekening van de NTS, kon het computerlokaal snel worden ingericht.

Tijdens de reis in januari 2015 was het lokaal nagenoeg gereed en zou het op korte termijn in gebruik
genomen worden voor het onderwijs van de studenten. In januari 2016 werd de voorzitter rondgeleid
e
door de heer Ronald Lubega, de instructeur. Hij vertelde dat in het 1 leerjaar elke groep studenten
tweemaal per week een les van 1,5 uur krijgen. Tussendoor kunnen de studenten op bepaalde tijden
ook bij hem terecht voor zoekacties op het internet.
Ook de leerkrachten van de NTS hebben nu een basiscursus computervaardigheden gehad.
Project Orphans and vulnerable children
Door Davis Ssenabulya, werkzaam als coördinator Home Care Program van VMH, is bij Weeraba een
aanvraag van € 4000 ingediend voor een bijdrage voor de St. Ponsiano technische school in Villa
Maria. Deze school geeft technisch onderwijs aan wezen en kwetsbare kinderen. Voor jongens is er
onderwijs op het gebied van bouw en houtbewerken, meisjes leren naaien.
De school heeft onvoldoende leermiddelen ter beschikking en Davis heeft een aanvraag ingediend
voor de aanschaf van 15 gereedschapskisten met toebehoren.
Tijdens het bezoek in januari 2015 is door Davis een bezoek aan de st. Ponsiana technische school
georganiseerd. Een delegatie van het bestuur en de rest van de groep kregen een inleiding verzorgd
door één van de docenten, een rondleiding door de school en een uitleg over de verschillende
onderdelen van het onderwijs. Het bezoek heeft veel indruk gemaakt. De leerlingen leerden
technische vaardigheden waarmee ze later een eigen bestaan kunnen opbouwen. Veel inwoners van
Villa Maria en omstreken hebben een eigen bedrijfje waarin gebruiksvoorwerpen worden gemaakt. De
kans dat de leerlingen hierin werk vinden wordt hoog ingeschat.
Naar aanleiding hiervan is door één van de leden van de groep een donatie van € 2000 gedaan ten
behoeve van het project. Later is door haar en een andere vaste donateur van Weeraba nog een
bedrag van in totaal € 1000 gedoneerd. Weeraba heeft het bedrag aangevuld tot € 4000.
Ondersteuning Master-studie
Het management van Villa Maria Hospital heeft aan Weeraba gevraagd om voor Davis Ssenabulya,
de leider van het HIV/AIDS-project, de kosten te betalen voor een Masters studie. Het gaat om een
parttime opleiding van twee jaar aan de Ugandan Martyrs University, Rubaga Campus in Kampala tot
‘Master of Public Health / Health promotion
Deze studie is te vergelijken met de opleiding die dr. Moses Kawuma in 1999 in Amsterdam volgde
met financiële steun van Weeraba. Het is goed om te weten dat deze opleiding nu ook in Uganda te
volgen is!
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Het bestuur is ingegaan op het verzoek van het management van VMH en Davis Ssenabulya is met
de opleiding begonnen. Hij blijft daarnaast nog 4 dagen per week werken voor het HIV/aids-project
van het ziekenhuis.
SILC project
Gedurende 5 jaar heeft Weeraba van de Stichting Limburgsch Protestantsch Kindertehuis een
jaarlijkse bijdrage van ongeveer € 4000 ontvangen voor het SILC (Saving and Internal Loan Comunity)
project van VMH. Dit project is een groot succes.
Het aantal groepen dat volgens de SILC methode leert geld te sparen en sociale fondsen op te
bouwen om mensen in de directe omgeving met kleine leningen te ondersteunen, groeit nog steeds.
Het programma was bij de start opgezet als een spaar- en leenprogramma voor mensen met
AIDS/HIV. Naast het leren sparen is er ook sociale controle op de gezondheidstoestand van de
mensen met AIDS/HIV doordat ze regelmatig naar SILC- bijeenkomsten komen. Inmiddels is het
inzicht ontstaan dat het ook stigmatiserend kan werken en daarom bestaan de groepen niet meer
alleen uit mensen met AIDS/HIV.
Na 5 jaar is de SILC methode een structureel onderdeel van het HIV/AIDS programma en is niet meer
van projectsubsidie afhankelijk.
Busproject
De tweedehands bus die de Stichting Weeraba in 2010 voor de school heeft aangeschaft, wordt nog
steeds gebruikt. Leerlingen van de NTS worden hiermee vervoerd tussen Villa Maria en Masaka. Door
de slechte wegen en het intensieve gebruik heeft de bus wel veel geleden.
Het was de afspraak dat uit verhuur van de bus voldoende geld zou worden gespaard om na 5 jaar
een andere bus te kopen. Het management van de NTS heeft een spaarrekening geopend waarop
maandelijks een bedrag wordt gestort, maar er is nog onvoldoende geld beschikbaar om de bus te
vervangen (de stand staat op 60 miljoen shilling). De restwaarde van deze bus wordt geschat op 30
miljoen UGX. Een ‘nieuwe’ bus van 15 jaar oud kost UGX 100.000.000. De bus zal dus nog enige tijd
moeten worden gebruikt.
Staff hostel
Op het terrein van het ziekenhuis staan enkele gebouwen waar stafleden kunnen wonen in de
periodes dat ze werken in het ziekenhuis. Het is al lang een wens van het management van het
ziekenhuis om de oude gebouwen te vervangen door nieuwe. In de periode 2014 en 2015 heeft het
bestuur van Weeraba onderzocht of het mogelijk is om de bouw van een nieuw staff hostel financieel
te ondersteunen.
De omvang van de toegestuurde offerte was echter zo hoog dat het bestuur heeft geconcludeerd dat
het voor een kleine particuliere stichting als Weeraba een te groot project is en heeft besloten om dit
project niet te ondersteunen.
Inmiddels heeft het ziekenhuis een ander plan waarbij een hostel gebouwd gaat worden dat niet
specifiek voor het personeel van het ziekenhuis bedoeld is, maar dat gaat functioneren als
inkomstenbron om het HIV/AIDS project self-supporting te maken.

De eerste verdieping is al in aanbouw, gefinancierd door lokale bronnen!
Operatiezaal voor de maternity.
Ombouw van een van de kraamkamers tot operatiekamer was een langer bestaande grote wens van
VMH.
IBAN NL06INGB0004783952 t.n.v. Stichting “Weeraba” te Heerlen. K.v.K: 41074054

3

De huidige operatiezaal is zeer regelmatig in gebruik. Als er tijdens een bevalling een operatiekamer
nodig is, is dat altijd een kwestie van spoed en dan is wachten totdat de ‘algemene’ operatiekamer
weer beschikbaar is geen optie.
Het bestuur van Weeraba heeft besloten deze aanvraag te honoreren.
Inmiddels is de financiering van dit project (€ 34.000) vrijwel rond en zal begin 2017 met de bouw
begonnen kunnen worden. Wilde Ganzen heeft zich bereid verklaard om onder voorwaarden mee te
financieren.
De structurele projecten en de kosten voor de opleiding van de Davis Ssenabulya kunnen
gefinancierd worden uit de bijdragen van de particuliere donateurs die Weeraba reeds geruime tijd
ondersteunen.
Toekomst:
Ook in Uganda verandert het landschap van de zorg. Het Ministerie van Volksgezondheid biedt in
steeds meer dorpen op het platteland gratis, eenvoudige medische voorzieningen aan. Maar het
beschikbare bedrag op de begroting van het Ministerie is ontoereikend om al die kleine klinieken op
een voldoende niveau te laten functioneren.
Momenteel wordt 47% van de totale gezondheidszorg geleverd door ‘Private Not For Profit’instellingen zoals het Villa Maria Hospital. Helaas is de bijdrage die de regering geeft aan deze
instellingen de laatste jaren steeds kleiner geworden.
Dit heeft consequenties voor het VMH. Het management heeft recent een ‘strategic plan’ opgesteld
voor de komende vijf jaar. Daarin worden plannen uitgewerkt om VMH, naast de lokale
eerstelijnsfunctie nog meer te laten functioneren als een verwijzings-ziekenhuis.
Daarvoor is deskundig personeel noodzakelijk.
Het bestuur van Weeraba heeft daarom besloten in de toekomst vooral bij te dragen aan de
ontwikkeling van de Nursing Training School, aan beurzen voor studenten op de NTS en aan
deskundigheidsbevordering voor de staf van het ziekenhuis.
Wij hopen dat u Weeraba daarbij wilt blijven steunen.
Hartelijke groet,

Namens het bestuur
Peter Voorhoeve.
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