Jaarbericht 2018

In 2018 is er veel veranderd in de samenstelling van het bestuur van de Stichting
Weeraba. Peter Voorhoeve, Willie van de Kaap, Luc Peters en Paul Spierings zijn na
meer dan 20 jaar actief te zijn geweest, gestopt als bestuurslid, voorzitter,
penningmeester en secretaris. Wij zijn heel dankbaar voor hun inzet gedurende deze
jaren. Zij hebben het mede mogelijk gemaakt dat wij zoveel projecten voor het
ziekenhuis en de opleidingsschool hebben kunnen realiseren. Wij kijken met
dankbaarheid terug op prachtige herinneringen uit deze voor ons allen zo bijzondere
tijd.
Nu zijn wij een kleine stichting met een voorzitter: Josje de Jong, een
penningmeester: Coos Bakker en een secretaris: Toos Hulsing.
In het verre verleden bij de start van de Stichting Weeraba hebben wij ons als doel
gesteld het ziekenhuis en de school helpen op eigen benen te staan. Op dit moment
kan het Villa Maria Ziekenhuis zelfstandig functioneren. De school voor
verpleegkundigen en verloskundigen groeit heel hard en kan wel hulp gebruiken en
als ex-docenten verpleegkunde voelen wij ons heel erg betrokken hen te helpen hun
doelen te bereiken.
Projecten:
Deskundigheidsbevordering van de stafleden.
Evenals vorige jaren heeft Weeraba een bedrag 2.000 Euro ter beschikking gesteld
aan het management VMH ( Villa Maria Hospital) en VMS ( Villa Maria School voor
Verpleegkundigen en Verloskundigen) ten behoeve van deskundigheidsbevordering
van de stafleden.
Ondersteuning Master studie:
Davis Ssenabulya heeft zijn studie tot Master in Public Health/ Health promotion
afgerond in 2018 . Hij blijft zich inzetten voor het Villa Maria Hospital.
Sponsoring studenten:
Ook voor studenten van de school die door omstandigheden niet in staat zijn het
schoolgeld te betalen en daardoor hun opleiding niet kunnen voltooien is 3.335 Euro
ter beschikking gesteld als studiebeurs. Het management van VMS heeft het
mandaat studenten uit te zoeken voor dit project, waarbij als criterium geldt dat zij
theoretisch en praktisch goed presteren.
Operatiekamer Kraamafdeling ziekenhuis:
Dit project is inmiddels gerealiseerd met financiële ondersteuning van de Wilde
Ganzen en onze sponsoren. Het ziekenhuis is er erg blij mee en de operatiekamer is
volop in gebruik tot volle tevredenheid van artsen en verpleegkundigen. De
kraamvrouwen, kunnen zo beter en sneller geholpen worden, waardoor er levens
gespaard blijven.

Project skills Lab voor Verpleegkunde en Verloskunde
Dit project is al aangevraagd in 2016. De opleidingsschool heeft inmiddels 300
studenten vanuit heel Oeganda. Het niveau van de opleiding is MBO en HBO. Dit
project doen wij samen met de Wilde Ganzen. Onze fondsenwerving is in Oktober
2018 van start gegaan en inmiddels is de helft van het gevraagde bedrag
overgemaakt en is met de bouw begonnen, Wij hopen dat wij dit project af kunnen
sluiten in de tweede helft van 2019. Zie de bijgaande foto’s.

Plannen voor 2019
Vervolg en afronding van het Project Skills Lab.
Volgens afspraak zal in 2019 een bedrag beschikbaar worden gesteld voor
sponsoring studenten.
Op de website www.weeraba.com kunt U verdere informatie bekijken.
Hier wordt ook het financiële jaarverslag van 2018 gepubliceerd.

Namens het bestuur:
Josje de Jong, Coos Bakker, Toos Hulsing danken wij U heel hartelijk, voor het
ondersteunen van de Stichting Weeraba. Mede door Uw bijdrage wordt dit project
gerealiseerd. Nogmaals heel hartelijk dank, ook namens de medewerkers van de
school en het ziekenhuis.
Het financieel jaarverslag is gerealiseerd door Fiducia Accountancy B.V. door Drs.
R.W. Gierman R.A. op basis van vrijwilligheid.Onze web-site, eveneens op basis van
vrijwilligheid, wordt door Mevr. E.Zuidema onderhouden. Heel hartelijk dank voor
jullie bijdragen.

