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Jaarbericht 2017
Ook in 2017 is het bestuur van stichting Weeraba actief betrokken geweest bij Villa Maria Hospital en
de St. Lawrence Villa Maria School of Nursing and Midwifery en hebben we mede dankzij de steun
van donateurs en Wilde Ganzen financiële bijdragen kunnen leveren. De naam van Nursing Training
School is veranderd in St. Lawrence Villa Maria School of Nursing en Midwifery, in het vervolg
afgekort als VMS.
Projecten
Deskundigheidsbevordering stafleden
Evenals voorgaande jaren heeft Weeraba een bedrag van € 2.000 ter beschikking gesteld aan het
management van VMH en de VMS ten behoeve van deskundigheidsbevordering van de stafleden.
Sponsoring studenten
Voor studenten van de VMS die door omstandigheden niet in staat zijn het schoolgeld te betalen en
daardoor hun opleiding niet kunnen voltooien is € 3.335 beschikbaar gesteld als studiebeurs. Het
management van de VMS heeft mandaat om studenten voor dit project uit te zoeken, waarbij als
criterium geldt dat zij theoretisch en praktisch goed presteren.
In oktober 2017 heeft Sr. Caroline, hoofd van de opleiding, laten weten dat het bedrag is toegekend
aan twee studenten die daarmee hun opleiding alsnog konden vervolgen.
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 Uganda Martyrs University, Rubaga Campus in Kampala tot
‘Master of Public Health/ Health promotion. Davis Ssenabulya heeft inmiddels met financiële
ondersteuning van Weeraba het eerste jaar van de opleiding voltooid.
Busproject
In het jaarverslag 2014-2016 is opgenomen dat de bus die door Weeraba en Wilde Ganzen
gesponsord is naar verwachting nog enige tijd zou moeten worden gebruikt. In juli 2017 ontvingen we
echter bericht van Sr. Caroline dat de bus was verkocht en dat van de opbrengst en het reeds
gespaarde budget een vervangende bus was aangeschaft. Daarmee kan dit project als succesvol
worden afgesloten.

De nieuwe bus
Operatiezaal voor de maternity.
In het vorige jaarverslag hebben we melding gemaakt van het project ‘Operatiezaal voor de maternity’.
De verwachting van het bestuur was dat de financiering snel rond zou zijn en dat begin 2017 met de
bouw gestart zou worden. Een en ander nam echter toch meer tijd in beslag dan tevoren was
ingeschat. In maart 2017 is de overeenkomst met Wilde Ganzen getekend. In augustus 2017 is aan
Wilde Ganzen bericht over de wijze waarop Weeraba de benodigde sponsorgelden had verworven.
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Daarmee waren de voorwaarden vervult en kon € 36.600 door Wilde Ganzen worden overgemaakt
naar VMH. In oktober 2017 heeft Wilde Ganzen bericht dat het bedrag voor de bouw van de
operatiezaal was overgemaakt naar VMH. De bouw kan nu daadwerkelijk van start gaan.
Plannen voor 2018.
Project skills lab
Weeraba heeft van de VMS een verzoek gekregen om bij te dragen aan het vergroten van het skills
lab. De bestaande praktijkruimte is te klein om voor het huidige aantal leerlingen te voldoen aan de
opleidingsvereisten. Het bestuur van Weeraba is gestart met het zoeken naar fondsen die bereid zijn
om een financiële bijdrage te willen leveren.
Ook in 2018 zal een bedrag beschikbaar worden gesteld voor de projecten ‘sponsoring studenten’ en
‘deskundigheidbevordering stafleden’
Op de website www.weeraba.com kunt u verdere informatie bekijken. Hier is ook het financiële
verslag van 2016 gepubliceerd.

Namens het bestuur
Peter Voorhoeve
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