
Jaarverslag 2OLG Stichting Worae Care
periode: l  januari  tot  31 december 2016

T lnleiding
De Stichting heeft dit joar weer oon de weg getimmerd met haar
activiteiten in Ghana en ook in Nederland. ln Ghona werden scholen
gerenoveerd, en werd er voorlichting gegeven aon de ouders en kinderen
van de Scholen en de overige bevolking van Akumo, en doarnoast werd voorlichting gegeven aan de
bevolking van Atroni.
ln Nederlond werd in 2016 door Stichting Woroe Care een voorlichting oon inwoners van Amstelveen
en Amsterdam Zuid Oost gegeven.
Wij geven hier ook oandacht oon onze fondsenwerving, de toekomst van de Kraamkliniek en de
b e stu u r I ij ke g e g eve n s.

2. Renovotie scholen
Doel: scholen moderniseren om meer jeugd opleiding en scholing te bieden.
In Akuma zi jn di t  jaar de kindergarten, de basisschool en de middelbare school opgeknapt en
gemoderniseerd, er z i jn o.a. toi let ten toegevoegd en een natte cel .  Ook is er in Akuma bi j  de
basisschool een voetbalveld gereal iseerd.
Diverse fondsen hebben di t  al les mogel i jk gemaakt.

3, Voorlichting
Doel: voorlichting geven over ons project en ook over gezondheid en hygiëne met daornaost oandacht
voor werving vdn mensen voor ons toekomstige project

a. ln Ghana Atroni
-  Aan de bewoners van Atronie is ui tgelegd hoe zi j  met de kl in iek in aanbouw moeten omgaan. Er zi jn
oproepen gedaan tot opleiding tot  verpleegster artsen etc.  voor de toekomstige kraamkl iniek.
Tevens is ui tgelegd dat de real iser ing van de bouw afhangt van de verwervíng van geld in Nederland

b.  Akuma
-ln samenwerking met Dubeb Foundat ion is op het marktplein ook voorl icht ing gegeven aan de
dorpsbewoners ,  die waren opgeroepen door de dorpsomroeper (Assembly-man). De kinderen van
de scholen en de ouders kregen info over hoe de toi let ten en waterput te gebruíker, ,

c.  In Amstelveen e.o.
In 2016 is er een voorl icht ing gerealíseerd in Amsterdam Zuid Oost voor kinderen en ouders van
Afr ikaanse komaf ui t  Amstelveen regionaal,  die geïnteresseerd de informatie over voeding en zorg in
N e d e r l a n d . D i t m e d e o o k i n v a n u i t h e t p e r s p e c t i e f v a n h u n e i g e n t r a d i t i o n e l e  v o e d i n g e n z o r g .

4. De Kraomkliniek met eerste hulp-post.
Doel:  verschepen van kwal i tat ief  hoogstaande medische hulpmiddelen t .b.v.  de kraamkl iniek te
Atroni.
Via VU MC en Medic heeft  onze st icht ing weer veel goederen verzameld die wi j  di t  jaar hebben
verscheept.  De gemeente Amstelveen had ons voor de opslag ruimte aangeboden. Wij  hebben een
container aangeschaft  welke wi j  rond februari /maart  van di t  jaar konden verschepen naar Ghana.
We hebben de speciale apparatuur voor onze gewenste kraamkl iniek opgeslagen in onze
opslagplekken in de sett ing in Ghana.
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o. toekomst
De St icht ing beraadt zich nog over de overdracht aan de gemeenschap van Atroni,  met aanslui tend
de nieuwe overdracht van de kl in iek aan het regionaal z iekenhuis van sunyani.
ln 20L7 wordt de kliniek geïnspecteerd door het ministerie van Volksgezondheid. Daarvoor wordt alle
apparatuur in de kl in iek geplaatst.

5. Fondsenwerving
Doel realiseren von gelden voor de octiviteiten van de stichting
Wij  hebben di t  jaar ca 50.000,- voor al les rond de Kl iniek opgehaald, en 30.000 voor al les rond de
scholen.
ln20L7 hopen w i j  de  bouw van de  k l in iek  he lemaal te  kunnen a f ronden.

6. Samenwerking
Doel: kennis krijgen en delen met collega-orgonisotie rond gezondheid in Ghono
De st icht ing werkte in 2016 samen met de Dubeb-foudat ion in Ghana en met VU MC, Medic,
st icht ing Ghana Haarlem, New Event en het InformatieSteunpunt ( lsp).

7. Bestuur
Het bestuur bestond op 3L december 2016 ui t  Peter Worae, voorzi t ter,  El isabeth Oppong
Penningmeester, christie Dufie, secretaris en Martien Luijcks, 2e secretaris.
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