Beste vrienden van Weeraba,

HET JAARBERICHT STICHTING WEERABA 2019.
Het jaar 2019 stond vooral in het teken van de realisatie van een uitbreiding van
praktijklokalen voor de school van het Villa Maria Ziekenhuis voor verpleegkundigen en
verloskundigen. Dit was een heel spannend jaar voor ons, dit in verband met de actie GEEF,
die wij gestart zijn in 2018 samen met de Wilde Ganzen en de School in Uganda ten
behoeve van een skills lab ( praktijklokalen). Voor ons een project waar veel geld in omging.
Het totale bedrag komt uit op 55.034,97 Euro. Waarvan de school 17.000, - Euro heeft
ingebracht, de Stichting Weeraba 25.356,57 Euro en de Wilde Ganzen 12.678,40 Euro.
In januari 2019 hebben wij het laatste deel via de Wilde Ganzen betaald en hiermee is de
realisatie van het schoolgebouw tot stand gekomen. Het project is eind 2019 afgesloten en
gedeeltelijk in gebruik genomen, de afwerking van het interieur is nog niet klaar. De
studenten en docenten maken al wel gebruik van de school, voornamelijk het grote lokaal
voor de schriftelijke examens en enkele kantoorruimtes. Zij zijn er erg blij mee.

Ook wij zijn heel trots dat wij dit hebben kunnen realiseren met Uw hulp.

De Stichting Weeraba heeft besloten te stoppen met grote projecten, voornamelijk de
bouwprojecten. Wij zijn momenteel een kleine stichting en het is erg moeilijk om zoveel geld
bij elkaar te krijgen. Daarom gaan wij ons meer richten op kleinere projecten, zoals
sponsoring van studenten, leermiddelen en andere schoolactiviteiten.

SPONSORING VAN STUDENTEN:
Voor studenten van de school die door omstandigheden niet in staat zijn het schoolgeld te
betalen en daardoor hun opleiding niet kunnen vervolgen is 3335, - Euro per jaar ter
beschikking gesteld als studiebeurs. Het management van de school heeft het mandaat
studenten uit te zoeken voor dit project, waarbij als criterium geldt dat zij theoretisch en
praktisch goed presteren.
Er worden geen beurzen of andere financiële middelen ter beschikbaar gesteld door de
regering. Studenten moeten hun eigen opleiding betalen, zij worden zo mogelijk door hun
familie geholpen. Op dit moment worden er 5 studenten door de Stichting Weeraba
gesponsord.

HET COMPUTERLOKAAL EN DE BIBLIOTHEEK:

Er wordt veel gebruik van gemaakt van computers en leerboeken. De studenten zijn er
welkom binnen de openingstijden, dit functioneert goed.

KOEIEN EN VARKENS:
De koeien lopen in de plantage en er is net weer een kalfje geboren, bij de varkens zijn er
veel biggen bij gekomen.
Het kippenproject is gestopt vanwege ziektes en hoge kosten voor het voer.

CORONA IN UGANDA:
Op dit moment waarin wij midden in een Covid-19 pandemie zitten, heeft het ziekenhuis in
Uganda ook grote zorgen en problemen. Het land ligt plat, mensen mogen niet reizen,
moeten thuis blijven, dit baart ons grote zorgen, geen financiële steun, armoede, geen werk,
geen eten. De overheid deelt wel voedselpakketten uit aan de allerarmsten. Dit wordt
gefinancierd door de Wereldbank. De meeste maatregelen hebben grotere consequenties
dan het virus zelf. Men hoopt door preventieve maatregelen een grote uitbraak te
voorkomen. Uganda heeft geen goed gezondheidssysteem om veel zieke mensen te
behandelen. Een groot voordeel is, dat het grootste deel van de bevolking onder de 40 jaar
is, en slechts 6% behoort in de groep 60 +.

De Wilde Ganzen hebben een actie geïnitieerd: Het Coronafonds, waarbij samen met een
partner een verdubbelingsactie ingezet kan worden. Het ziekenhuis heeft de Stichting
Weeraba gevraagd hen hierbij te steunen. Zowel het ziekenhuis als onze stichting hebben de
aanvraag ter geldelijke ondersteuning ingediend. Deze is goedgekeurd. Er is 15.000, - Euro
overgemaakt naar het Ziekenhuis. Zo kunnen wij hen helpen zichzelf en anderen te
beschermen door in te zetten op preventie.

PLANNEN VOOR 2020;
De school heeft behoefte aan:


Plantages voor mais en hout.



Een nieuwe waterpomp, zij delen één pomp met het ziekenhuis, dit geeft problemen.



Gekwalificeerde docenten of het opleiden daarvan.

Voor het ziekenhuis willen wij proberen een wasmachinesponsor te vinden, voornamelijk
voor de operatie kamers zou dit erg fijn zijn.
Op de website www.weeraba.com kunt U verdere informatie bekijken en hier is ook het
financiële jaarverslag van 2019 gepubliceerd, evenals dit jaarbericht.
Het bestuur dankt U heel hartelijk, voor het ondersteunen van de Stichting Weeraba. Mede
door Uw bijdrage is ons project ten behoeve van een skills lab gerealiseerd.
Het management van het Villa Maria Hospitaal en de School ( St Lawrence Midwifes/
Nursery Training School) dankt U heel hartelijk. Zij zijn erg blij en trots met dit nieuwe
schoolgebouw.
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