JAARBERICHT 2020 STICHTING WEERABA.
Het jaar 2020 stond in het teken van onze reis naar Uganda, het bezoek van 8 dagen aan
het ziekenhuis Villa Maria en de Nurses Training School. Daarna zijn wij nog een mooie
week door het prachtige land gaan reizen. Uiteraard hebben wij de gehele reis op eigen
kosten gemaakt.
In het najaar van 2019 hebben wij onze voorbereidingen getroffen, de nodigde medicijnen
en inentingen gehaald. De ziekenhuisdirectie op de hoogte gesteld van onze komst en ons
reisdoel uitgestippeld. Wij zijn 12 februari 2020 vertrokken en op 13 februari aangekomen
in het ziekenhuis, waar wij zeer hartelijk ontvangen zijn door de directie van het
ziekenhuis.
In deze periode hebben wij vooral geëvalueerd betreffende alle projecten die wij met
elkaar gedaan hebben in de afgelopen jaren. Ook onze jarenlange samenwerking is aan
de orde gekomen, zowel samen met de Wilde Ganzen als ook de directe contacten met
het management van het ziekenhuis en de directie van de school. In een open gesprek
gaven de zusters aan in de afgelopen 25 jaar veel steun te hebben gehad bij de
ontwikkeling van het ziekenhuis, waarbij de Stichting Weeraba heel belangrijk voor hen is
geweest, evenals de Wilde Ganzen die door hun bijdragen, naast die van onze donoren,
die ontwikkelingen mogelijk hebben gemaakt.
In de toekomst gaan wij als Stichting onze samenwerking met het ziekenhuis beperken,
omdat het moeilijker wordt veel geld in te zamelen. Het ziekenhuis heeft nu ook de
capaciteit in huis om zelf aan fondsenwerving te doen. De Stichting Weeraba zal de school
blijven ondersteunen met leermiddelen en een beurs voor studenten die dat niet en of niet
meer zelf kunnen bekostigen.
Naast onze reis was natuurlijk de nieuwbouw van de school een belangrijk item om op
terug te kijken. De school is een prachtig gebouw geworden met mooi elementen zoals
vloeren, kantoorruimten en praktijklokalen. Verderop in het verslag wordt nog op
teruggekomen op een aantal projecten die nog steeds actueel zijn.

Achteraf bleek de wereldwijde pandemie Covid -19 ook Uganda in zijn greep te hebben
Het land heeft er erg onder te lijden en nog. Er is maanden een strenge Lock-down
geweest, hierdoor konden vooral mensen die in de arme wijken wonen, de straat niet op
om hun dagelijkse werkzaamheden te doen en geld te verdienen voor hun basisbehoeften.
Er wordt al aangegeven als je niet aan Corona overlijdt dan wel aan honger, ondervoeding
en slechte leefomstandigheden. De huidige situatie is: 85.734 gevallen zijn er bekend,
2045 doden, de actuele situatie is voor de komende periode van 42 dagen :opnieuw een
lock-down instellen. Er is door de regering begonnen met het uitdelen van vaccinaties.
Toch zijn veel winkels weer gesloten en draaien op halve capaciteit, bezoekers moeten
zich laten temperaturen (infrarood thermometer). De kleinere winkels en eenmanszaakjes
blijven nog gesloten, zij kunnen de dure voorzorgmaatregelen niet betalen. De crisis eist
zijn tol. Er is geen steun van de overheid. De lagere scholen zijn sinds kort weer open,
maar de bovenbouw, middelbare scholen en universiteiten zijn nog steeds gesloten.
Reizen behoort niet tot de mogelijkheden. De actuele informatie aan de bevolking wordt
via radio en tv gegeven. Langs de weg zie je veel posters met voorzorgmaatregelen. Op
dit moment heerst er code oranje.
Samen met de wilde ganzen en het Villa Maria ziekenhuis, hebben wij deelgenomen aan
het covid-19 project. Hierbij heeft de Stichting Weeraba 7500 Euro beschikbaar gesteld,
zodat door de Wilde Ganzen een verdubbeling ingezet werd en het Villa Maria Ziekenhuis
15.000 Euro tot zijn beschikking had om materialen te kopen en gebruiken in het
ziekenhuis. Deze bestonden uit: zeep, desinfectiematerialen, mondkapjes, handschoenen
en beschermende kleding en brillen. Infrarood thermometers en zuurstof en zuurstof
containers. Wij zijn erg blij dat wij dit hebben kunnen doen. De staf van het ziekenhuis en
het personeel voelen zich nu een stuk veiliger, dit is voor hen een hele geruststelling.

De school heeft in 2020 7500 Euro ontvangen van de Stichting Weeraba om meubilair te
kopen en het school gebouw zo efficient mogelijk in te richten ook met nieuwe
hulpmiddelen voor het praktijklokaal. Hier kunnen de studenten hun vaardigheden oefenen
op modellen, zoals een reanimatiepop, een injectiearm, catheterisatiemodellen etc.

SPONSORING VAN STUDENTEN:

In 2020 zijn er 2 studenten geslaagd. In maart 2021 hebben er 2 studenten examen
gedaan. Hopelijk met goed resultaat. Er zijn 2 studenten overgegaan naar het 3e leerjaar
en er zijn 2 studenten in het tweede leerjaar en ontvangen nu een beurs. Tevens is er
weer 3335 Euro overgemaakt naar de school zodat sponsoring voortgang kan vinden. Op
de foto’s staan enkele door de Stichting Weeraba gesponsorde studenten.

LOPENDE PROJECTEN:
HET COMPUTERLOKAAL EN DE BIBLIOTHEEK:
Er wordt veel gebruik gemaakt van computers en leerboeken. De studenten zijn er welkom
binnen de openingstijden of op afspraak. Er is een goed werkende wifi binnen deze tijden.
Dit functioneert goed.

HET BUSPROJECT:

Een aantal jaar geleden is door de Stichting Weeraba een bus aangeschaft voor de
Nurses Training School. Dit bleek een goedlopend project te zijn waar de school geld mee
heeft kunnen verdienen. De eerste bus is verkocht en van het gespaarde geld zijn
inmiddels 2 bussen aangeschaft. De bussen worden verhuurd, de grote bus voor 29
personen en de kleine voor 10 personen. Zij worden ook gebruikt voor het vervoer van
studenten. De extra opbrengst wordt op een spaarrekening gezet voor het vervangen of
aanschaf van een nieuwe bus.

SAVING AND INTERNAL LENDING COMMUNITIES:
SilC. Genoemd. Een aantal jaar geleden hebben wij in dit fonds geïnvesteerd, dit is een
zeer succesvol project. Aan dit programma kunnen gezinnen deelnemen die financiële
problemen hebben betreffende gezondheid, betaling van schoolgelden of hulp bij het
opzetten van een bedrijfje. Het levert de gemeenschap veel positiefs op: verantwoording,
eigen waarde en betere sociale band in de gemeenschap. Zie ook onze website
www.Weeraba.com Inmiddels loopt dit project zelfstandig.

Credit Scheme:
Vanaf 1999 hebben wij in dit fonds geïnvesteerd.
Het programma is bedoeld voor stafleden van het Villa Maria ziekenhuis. Zij kunnen tegen
een kleine vergoeding geld lenen. Dit is een heel aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde,
waardoor personeel blijft in het Villa Maria Ziekenhuis. Van ontvangen rente is het dak van
de mannenzaal vervangen. Ook dit project loopt zonder hulp van buitenaf.

Toekomstplannen voor 2022:
De school heeft nog steeds behoefte aan:
•

Plantages voor mais en hout

•

Een nieuwe waterpomp, doordat zij een pomp delen met het ziekenhuis ontstaan er
problemen.

•

Gekwalificeerde docenten, of het opleiden daarvan.

Het ziekenhuis heeft een mooi operatie unit en hun grote wens is een wasmachine, wij zijn
op zoek naar een sponsor.
Op de website www.weeraba.com kunt U verdere informatie bekijken, hier is ook het
financieel jaarverslag van 2020 gepubliceerd, evenals dit jaarbericht.
Het bestuur dankt U heel hartelijk voor het ondersteunen van de Stichting Weeraba, ook
het management team van het Villa Maria Hospitaal en de St. Lawrence Midwifes /
Nursery Training School danken U heel hartelijk. Zij zijn erg trots op de school, het is een
mooie plek geworden waar studenten zich verder kunnen ontwikkelen in hun beroep.
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