JAAROVERZICHT 2015

Wil je weten hoe wij je donatie hebben besteed? Of wat we in 2015
bereikt hebben? Lees dan gauw verder. Want dit jaaroverzicht geeft een
weergave van de activiteiten in 2015 in onze 18 ziekenhuizen in Afrika.
Dit alles hebben we kunnen doen dankzij jouw bijdrage!

Wil je het volledige jaarverslag lezen, download dan het jaarverslag 2015 >

WAT DOEN WIJ?
HospitaalBroeders werkt aan een beter Afrika.
Daarbij staan de drie pijlers gezonder, slimmer en zelfstandiger centraal.

GEZONDER
Goede gezondheid zorgt voor vooruitgang. Daarom bouwen wij ziekenhuizen in de
armste landen van Afrika op plekken waar nog geen medische zorg is. Vanuit de
ziekenhuizen reizen medische teams naar afgelegen gebieden om mensen te helpen:
dat zijn onze Outreach teams.
Dankzij één ziekenhuis krijgt zo een hele regio basale medische zorg. Daardoor komen
gemakkelijk te bestrijden ziektes als cholera, diarree en longontsteking steeds minder
voor en gebeuren er minder ongelukken bij bevallingen. Wij vinden dat we iedereen
moeten steunen in hun pad naar verbetering, ook de meest kwetsbare bewoners in een
gemeenschap. Zodat de mensen die wat extra zorg of psychische hulp nodig hebben,
mee kunnen draaien in de samenleving.

55% van het besteedbare bedrag in 2015
hebben we aan deze activiteiten besteed.

UITGELICHT

Ons outreach team spoorde Atupele in Malawi
op. Dankzij ons team had zij toegang tot medicatie, fysiotherapie en voedingssupplementen die
ze nodig had. Ze is nu vier jaar oud en het gaat
goed met haar. Vanuit ons speciale Child Development Center zoekt het Outreach team kinderen thuis op die bijvoorbeeld het syndroom van
Down hebben om kind en ouders te begeleiden.
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Atupele krijgt thuis
begeleiding

GEZONDER
UITGELICHT

Outreach Kameroen
opgestart
In 2015 zijn er ongeveer 20 baby’tjes per
maand ter wereld gebracht door ons
Outreach team in Kameroen. In 2015 is ons
Outreach Programma hier opgestart. Vanuit
ons ziekenhuis in Batibo gaat er een team
naar de verafgelegen dorpen toe. Het team
heeft ongeveer 1000 consulten per maand
kunnen doen.

UITGELICHT

Post-ebola
De 19-jarige Kadiatu uit Sierra Leone verloor elf
van haar familieleden aan ebola. Nu woont ze
alleen in haar ouderlijk huis, zonder inkomen en
kan niet meer naar school. Onze teams in Sierra
Leone en Liberia zagen dagelijks de verwoestende
gevolgen van de ebola-epidemie die meer dan
11.000 mensen het leven kostte. Sommige mensen zijn alles en iedereen kwijt geraakt. Ons team
van artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk
werkers in Lunsar (Sierra Leone) zette zich in voor
deze overlevenden.
Met hulp op maat, psychologische ondersteuning,
groepsbijeenkomsten, bemiddeling en economische hulp helpen we de overlevenden langzaamaan weer hun eigen leven op te pakken en
een toekomstperspectief te bieden.

Meer projecten vind je op
hospitaalbroeders.nl/gezonder

A

SLIMMER
Vooruitgang begint met onderwijs. En dat geldt voor iedereen: voor ambitieuze
studenten die naar de universiteit willen en voor handige jongens en meisjes die een
vak willen leren. Maar ook voor kinderen die moeilijk leren.
Daarom zetten we vanuit onze ziekenhuizen in Afrika vakopleidingen op voor jongeren met
een beperking, leiden we zorgprofessionals op en bouwen we lagere scholen. Ook scholen
waar kinderen terecht kunnen die veel aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld kinderen met
Down. Zodat ook deze kinderen zich kunnen ontwikkelen. Net als hun ouders die overdag
kunnen werken of studeren omdat hun kindjes op school zijn.

Hier ging 20% van je donaties naar toe.

Jolly gaat naar regulier
onderwijs

A

De Malawische Jolly met het syndroom van Down
ging naar onze Elvira school. Door de begeleiding van het team is hij nu zo ver, dat hij het kan
proberen op een reguliere lagere school, dichtbij
huis. In 2015 hadden we meer dan 75 kinderen op
onze Elvira school en konden we 25 kinderen laten
instromen op een reguliere basisschool.

UITGELICHT

203 Toekomstige
verpleegkundigen

A

In 2015 volgden 203 studenten de driejarige opleiding Verpleegkunde aan onze Nursing School
in Lunsar, Sierra Leone. Goed-opgeleide verpleegkundigen zijn schaars in Sierra Leone, maar
gelukkig studeert een gedeelte al in 2016 af!
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Thandie blij met kans
De innemende Thandie uit Malawi krijgt een
studiebeurs en kan hiermee naar de Universitaire opleiding voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Samen met haar, studeerden 227 studenten aan
ons College for Health Sciences. Toekomstige
professionals op het gebied van geestelijke
gezondheidszorg. Hard nodig, want er was
bijvoorbeeld maar één psychiater in Malawi,
een land met 15 miljoen mensen.
Meer projecten vind je op
hospitaalbroeders.nl/slimmer

ZELFSTANDIGER
Ieder mens wil onafhankelijk zijn. Daarom starten wij vanuit onze ziekenhuizen in
Afrika allerlei vernieuwende projecten die mensen helpen op eigen benen te staan.
Zo helpen wij mensen aan zaaigoed, mest, gereedschap, een stukje grond en de
benodigde kennis om zelf groenten te verbouwen. Hun lening betalen zij af met
voedsel voor onze ziekenhuizen.
Een aantal van die ziekenhuizen produceert zelf schoon drinkwater. Het overschot gaat in
zakjes voor de verkoop. De ziekenhuizen genereren hierdoor extra inkomsten. We creëren
banen voor mensen die het water verkopen.
En inwoners van regio’s die geen toegang hebben tot schoon drinkwater, zijn hierdoor
niet meer afhankelijk van grote multinationals die handelen in veel te duur water.

25% van de bestedingen in 2015 gingen naar
dergelijke projecten zodat mensen zelf hun
toekomst in eigen hand kunnen nemen. Beter!

UITGELICHT

Van straatkind tot scholiere
Sigele is een van de 634 kinderen (341 jongens en
293 meisjes) die hebben deelgenomen aan het
Umoza programma, dat straatkinderen in Malawi
opvangt en ervoor zorgt dat ze weer naar school
gaan.
Toen ze zes jaar was heeft ons team haar van de
markt gehaald. Ons Umoza programma heeft haar
opgevangen en ervoor gezorgd dat ze naar school
kon en te eten had.
Ook is haar moeder opgespoord en met hulp van
onze maatschappelijk werker heeft zij haar leven
weer op orde. Ze verdient nu haar brood met het
verkopen van houtskool en heeft een eigen huisje.
Sigele is nu 16 jaar oud, woont weer bij haar moeder
en gaat met veel plezier naar de middelbare school.

ZELFSTANDIGER

Schoon drinkwater Koano
Schoon drinkwater in Kameroen! Rondom het
dorp Koano hebben we twaalf waterpunten
aangelegd voor de dorpsbewoners. Ook al is het
een van de natste gebieden van de wereld, toch
is goed water een probleem. Door de nieuwe
waterpunten hebben ongeveer 2000 mensen
toegang tot schoon drinkwater.

UITGELICHT
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Tiwonges droom
Net als 107 andere jongeren met een beperking
heeft Tiwonge een beroepsopleiding kunnen
volgen in ons centrum. Daarnaast hebben 125
jongeren met een beperking thuis begeleiding
gekregen om uiteindelijk passend werk te vinden
en zelf geld te kunnen verdienen. De aan een
kant verlamde Tiwonge volgde de opleiding tot
kok. Het is haar droom om later zelf een restaurant te beginnen. We weten zeker dat haar dat
gaat lukken!

Meer projecten vind je op
hospitaalbroeders.nl/zelfstandiger

ONZE MIDDELEN
In 2015 hebben we € 637.151 besteed aan onze doelstellingen. Dit bedrag konden
we direct omzetten in hulp en steun. Projecten op het gebied van gezondheidszorg,
onderwijs en zelfstandigheid.
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BETROKKEN ACHTERBAN
We kunnen niet zonder onze warme achterban. En gelukkig mogen we rekenen
op een trouwe achterban. Niet alleen donateurs, maar ook hardlopers en zelfs
bekende Nederlanders!

Boeiende inzichten tijdens ons
symposium over toekomst
Sierra Leone
Tijdens het symposium ’De toekomst van Sierra
Leone’ dat we in april organiseerden, debatteerden deskundigen vanuit verschillende disciplines
over de vraag wat nodig is voor de wederopbouw van Sierra Leone in de post-ebola periode.
Dit leverde boeiende inzichten op vanuit diverse
invalshoeken. Uit Sierra Leone was onze eigen
Broeder Peter Dawoh aanwezig.

Waldemar zet zich in voor
HospitaalBroeders
In Nederland hebben jongeren met een verstandelijke beperking genoeg mogelijkheden
om zich te ontwikkelen. In Afrika ligt dat heel
anders. Acteur Waldemar Torenstra, de Jostiband en Sara van Ketel van het programma
Down voor Dummies hebben samen het nummer ‘Als de morgen is gekomen’ van Jan Smit
opgenomen. Zo vroegen zij aandacht voor
kinderen die minder kansen hebben. De opbrengsten van het nummer gingen naar onze
projecten voor mensen met Down in Afrika.

Kaarten van donateurs
voor Rugiatu
Eind december hebben we onze donateurs het
verhaal van Rugiatu verteld; de moeder in Sierra
Leone die in 2014 alles en iedereen had verloren
tijdens de ebola-epidemie. We hebben donateurs
ook de mogelijkheid gegeven om Rugiatu een
hart onder de riem te steken door middel van het
sturen van een kaartje. En daar is massaal op gereageerd. Meer dan 200 mensen hebben haar een
kaartje gestuurd! Ze was er heel blij mee!

BETROKKEN ACHTERBAN

Hardlopen voor Nursing School
Op 18 oktober hebben bijna 30 hardlopers deelgenomen aan de Marathon
van Amsterdam voor onze opleiding voor Verpleegkundigen in Sierra Leone.
Hiermee hebben zij bijna € 10.000 opgehaald, dit is één jaar studie voor 30 studenten!

De wens van mevrouw Schnabel
Ook in 2015 heeft een aantal mensen ons
gesteund met (een deel van) hun nalatenschap.
Sommige mensen die aan ons geven ná
hun dood, hebben een speciale wens in hun
testament opgenomen. Zo ook mevrouw
Schnabel. Zij kwam helaas te overlijden.
Gelukkig konden we de wens die zij in haar
testament had opgenomen inwilligen. Zij wilde
graag dat we haar geld zouden inzetten op een
project dat zich specifiek op kinderen richt. We
hebben dit bedrag kunnen inzetten voor het
straatkinderenproject in Malawi.

Ruth Schnabel (links) met haar zus Margret Hageraats-Schnabel

WE GAAN DOOR!
Onze broeders kijken vol vertrouwen naar de toekomst en hebben goede
plannen om nóg meer mensen te helpen. Bekijk de video waarin een paar
broeders over hun plannen vertellen:

Plannen 2016
Gezonder, slimmer, zelfstandiger. Dat zal ook in 2016 ons motto zijn. Op die manier werken
we aan een beter Afrika. Onze lopende projecten gaan we uitbreiden, zodat nóg meer
mensen toegang hebben tot gezondheidszorg:
Met de bouw van in totaal drie gemeenschapshuizen speciaal voor ouderen gaat een lang
gekoesterde droom in vervulling bij ons team in
Malawi. Juist deze groep wordt vaak vergeten.
Op drie verschillende plekken in en rondom
Mzuzu kunnen honderden ouderen nu een plek
vinden waar ze terecht kunnen voor hun gezondheidsissues maar ook voor sociale zaken.

In Kameroen zullen we een aanvang maken
met de bouw van een nieuwe kliniek in de
wijk Boko in Douala: door de enorme aanloop
is de oude faciliteit veel te klein geworden.
In Ghana gaan we in het ver afgelegen Oseikojokrom een nieuw laboratorium en apotheek bouwen om de zorg uit te breiden.

Sloppenwijk New Kru Town, Liberia

In Liberia hebben we weer nieuw leven geblazen in het outreach programma vanuit ons
ziekenhuis in Monrovia (Liberia) naar de sloppenwijk New Kru Town. Door de ebola-epidemie
was dit stil komen te liggen. Maar we zien dat
het erg nodig is, want HIV, tbc, malaria en ondervoeding zijn aan de orde van de dag. In 2016
gaan we dit programma helemaal uitbouwen.

Speciale aandacht gaan we vanuit Nederland
geven aan het ondersteunen van zogenaamde income generating activities. We willen
graag dat onze broeders economisch zelfstandiger worden, bijvoorbeeld door activiteiten
te ontwikkelen waarmee ze geld kunnen
verdienen voor het ziekenhuis.

Het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg doneert
een röntgenapparaat aan ons ziekenhuis in
Sierra Leone.

MEER WETEN?
Wil je gedetailleerde informatie over onze activiteiten in 2015, dan raden we je aan
om het jaarverslag te downloaden >.
Heb je nog vragen? Dan kun je altijd contact met ons opnemen.
Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer 020-6360752.

Stichting Internationale Orde van HospitaalBroeders
Nieuwendammerdijk 530-A
1023 BX Amsterdam
Tel: 020 - 636 07 52
IBAN: NL75 RABO 0384 4217 33
info@hospitaalbroeders.nl
www.hospitaalbroeders.nl
facebook.com/hospitaalbroeders

