Stichting Vrienden Murambinda
Hospital

Nieuwsbrief en jaarverslag over de jaren 2015 en 2016

Sinds 2003 is de Stichting betrokken bij het Murambinda Hospital in
Murambinda, Zimbabwe.
Het ziekenhuis is medisch verantwoordelijk voor ongeveer 250.000 tot
300.000 mensen in een arm en droog gebied zo groot als de provincie
Utrecht.
Rond het ziekenhuis, in een straal van ongeveer 50 km, liggen 28 kleine
medische posten waar verpleegkundigen regelmatig spreekuur houden.
SVMH is samen met Britse, Ierse en Deense partners een stabiele
ondersteuning voor het ziekenhuis.

Dat u het afgelopen jaar geen rapportage heeft ontvangen, heeft o.a. te
maken met grote veranderingen zoals het vertrek van de Belgische afdeling
van Artsen zonder Grenzen die er vele jaren werkten aan het
Aidsprogramma en in de loop van 2015 op een andere plek hulp zijn
gaanbieden.
Deze situatie heeft ons in 2015 en 2016 terughoudend gemaakt om grote
plannen op te starten, maar een aantal vaste projecten zoals top-up voor
artsen, apotheker , tandarts assistent en laboranten hebben we wel
ondersteund.
Ziekenhuis

Door de teruggang in het aantal giften hebben we ons nu, net zoals in het
begin van de oprichting van SVMH, meer gericht op hulp aan het ziekenhuis.
Projecten die in 2015 en 2016 werden gerealiseerd

2015
1. Top up salarissen 3 artsen, 1 apotheker, 2 laboranten en 1
tandartsassistent.
2. Gratificatie vroedvrouwenopleiding
3. Update internet
Hieraan werd een bedrag van euro 43.700.-- uitgegeven.
2016
1. Top up salarissen 3 artsen, 1 apotheker, 2 laboranten en
tandartsassistent.
2..Het opknappen van het guest house, waar de vellen er letterlijk bijhingen.
3..Bijdrage aan medicijnkosten
4. Nieuwe ambulance, die in 2017 wordt geleverd.
Kerstgratificatie voor personeel ziekenhuis
Hieraan werd een bedrag van euro 60.000.-- uitgegeven
Lopende projecten

1.De financiering van de ambulance, kosten ongeveer, euro 47.500.—
2.Het Carc-project, een psychosociale ondersteuning aan kinderen met Aids

Afgelopen week bereikte ons het bericht dat er weer heel erg weinig regen
is gevallen en dat brengt de toch al karige voedselvoorziening, zeker voor
kinderen, weer in gevaar.
Een zelfde situatie deed zich in 2003 voor en was de aanleiding voor de
oprichting van SVMH.
Mogelijk zullen we dit project opnieuw moeten activeren.
De hele grote wens van het ziekenhuis is een kantine voor het
ziekenhuispersoneel en ook de uitbreiding van het aantal stafwoningen
staan nog steeds op het verlanglijstje
Dank

Het financiële jaarverslag werd ook dit jaar belangeloos opgesteld door
Verwaal en Partners. RA accountants te Reeuwijk.
Aan belangstellenden kan dit op verzoek worden toegestuurd.
Oprecht danken we alle kleine en grote donateurs die het ons mogelijk
hebben gemaakt hulp te bieden aan een groot aantal mensen die mede
door de slechte omstandigheden in hun land geen beroep kunnen doen op
reguliere gezondheidszorg.
Ook in 2015 zien we schenkingen of kleine maandelijkse bijdragen graag
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Voor het ‘ter perse gaan’ van dit bericht ontvingen we de mededeling dat de
eerste verloskundigen op 26 juni hun diploma in ontvangst zullen nemen!

