Jaarverslag 2019
Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals

Bestuur
Qua bestuurlijke bezetting is 2019 een rustig jaar geweest. Er zijn geen bestuursleden
vertrokken of bijgekomen. Er is 1 openstaande vacature in het bestuur voor een
verpleegkundige. In 2019 is hier niet actief op geworven.
Het bestuur van de Foundation ontvangt op geen enkele manier enige vergoeding en kan
geen kosten in rekening brengen bij de Foundation. Al het geld dat door enigerlei activiteit
wordt binnengehaald komt rechtstreeks ten goede aan de begeleiding van de Afrikaanse
ziekenhuizen.

Fondsenwerving/donaties 2019
Op verschillende manieren heeft de Foundation gewerkt aan het werven van fondsen:


Verkoop van Rwandese en Ghanese artikelen op 2 verkoopmomenten in het
personeelsrestaurant



Bijdrage van de firma Vermaat/OSP van de verkoop van Afrikaanse maaltijden in het
personeelsrestaurant



Medewerkers doneren via salaris, tijdens de verkoopmomenten zijn nieuwe
donateurs geworven



Jaarbijdrage vanuit het Maasstad Ziekenhuis



Sponsorbijdrage van DSW voor het Rwanda-project

De jaarrekening vindt u eveneens op deze website onder het kopje ‘Wie zijn wij’.
Projecten
Ook in 2019 was de Foundation actief in 2 projecten:

1. Project Kibogora Ziekenhuis (Rwanda)
In 2019 hebben 3 werkbezoeken en 1 bestuurdersbezoek aan het Kibogora Ziekenhuis
plaatsgevonden in samenwerking met de Lelie Zorggroep en Zorgpartners Midden-Holland.
Voor de werkbezoeken/trainingsreizen hebben van het Maasstad Ziekenhuis steeds
tenminste 1 verpleegkundige en 1 arts deelgenomen. Ook deze reizen zijn opnieuw een
succes geweest. Er is doorgewerkt in het vergroten van de kennis en vaardigheden, het
verder verstevigen van de positie van het expertteam ‘Wonden’ en het verder uitwerken van
het teach-the-teacher-principe zodat verpleegkundigen van het Kibogora Ziekenhuis hun
kennis en kunde kunnen overdragen aan hun collega-verpleegkundigen.
De werkbezoeken zijn uitgevoerd in lijn met de strategie van de Foundation: de focus op het
overdragen van kennis en vaardigheden binnen het gebied van welvaartsziekten en acute
hulpverlening.
Tijdens het bestuurdersbezoek is vooral gefocust op het achterhalen van de status van het
project en het verzamelen van informatie over (rand)voorwaarden die nodig zijn voor
planvorming voor de toekomst van dit project.
2. Project St. Theresa Clinic (Ghana)
In 2019 is er door 2 verpleegkundigen van het Maasstad Ziekenhuis een reis met twee
doelen: 1) trainen; 2) evalueren. Dit was het vierde jaar dat we actief zijn in Ghana. Naast de
gegeven trainingen is ook gekeken wat de stand van zaken is: hoe is het draagvlak voor het
project, welke informatie wordt al toegepast in de praktijk en welke niet. Verder is aandacht
geweest voor logistieke zaken zoals de voorraad materialen. Na de reis van juni hebben we
het project uitgebreid geëvalueerd en hebben suggesties gedaan aan de ziekenhuisleiding in
Ghana gedaan.
De Foundation werkt in dit project samen met de Stichting ‘Eyes on Ghana’ (dit is een
Nederlandse organisatie, die de kliniek financieel ondersteund). Deze stichting heeft haar
activiteiten eind 2019 beëindigd, waardoor de Foundation op zoek moet naar een andere
partner.

Meer informatie over de reizen en de ontwikkeling op de projecten is te vinden op onze
website onder het kopje ‘Onze reizen’.

