JAARVERSLAG STICHTING WORAE-CARE 2012
Inleiding
De stichting is opgericht op 4 februari 2012.
In 2012 heeft de stichting Worae Care haar doelen verder ontwikkeld en hieraan ook via de hierna te
noemen projecten vormgegeven.
Daarnaast is voor de 2e keer, nu vanuit de stichting zelf, een transport van medische hulpmiddelen
gerealiseerd voor de ziekenhuizen in Ghana en ook voor de door de stichting nagestreefde
Kraamkliniek in het arme Atronie in de Sunyani-regio in het midwesten van Ghana.
Daarnaast zet de stichting zich in voor de voorlichting over de Nederlandse gezondheidszorg aan een
brede groep vrouwen met diverse culture achtergrond.
Zodoende is dit jaar de eerste bijeenkomst vormgegeven.
Transport
De stichting Worae care heeft in 2012 opnieuw (eerder samen met het VU-medisch centrum) goederen
verzameld voor de medische voorzieningen in Ghana. Hiertoe is opnieuw een beroep gedaan op het VUmedisch Centrum om goederen die nog goed zijn, doch niet geheel up to date, af te staan voor de stichting.
Een en ander werd mede georganiseerd om goodwill voor de stichting te kweken voor de plannen van de
Kraamkliniek. Tijdens dit transport is ook genoemde regio bezocht, waar men alvast een stuk grond

aangeboden kreeg van de plaatselijke chief.
Voor dit transport is de financiering mede gerealiseerd door de gemeente Amstelveen

Zie bijlage 1 voor een verslag van dit transport
Voorlichting
In Nederland is immers het predicaat gezondheidsrecht geen “elite-recht” maar een basisrecht voor
iedereen.
Dit project van onze Stichting heeft als doel deze migranten-vrouwen uit Afrika en het Midden
Oosten meer bewust te maken van dit recht wat voor “iedereen” in Nederland toegankelijk is. Juist
m.b.t. welzijn en zorg, met name rond de onderwerpen opvoeding, ziekte, zwangerschap en wel of
niet abortus. De vrouwen dienen goed geïnformeerd te worden. In Nederland is het echt anders dan
deze vrouwen in hun land van herkomst gewend zijn. Hier zijn er immers meer mogelijkheden.
Regio
Juist in Amstelveen / Amsterdam Zuid Oost waar deze Stg. Worae Care zich inzet om deze
vrouwen te bereiken is goede communicatie zeer nodig om de voorlichting op te zetten.
Uitvoering
Er werd in 2012 een bijeenkomst belegd rond het thema zwangerschap en bevalling
De locatie was een zaal in Amsterdam Zuid Oost.
Inleider
Voor deze bijeenkomst is een inleider benaderd die de voorlichting interactief
heeft vormgegeven, daarbij ondersteund door een tolk.
De financiering hiervoor is gerealiseerd door de Rabo-bank Amsterdam en Vechtstreek
Zie bijlage 2 voor het verslag van deze bijeenkomst.
Zo heeft onze stichting zich in 2012 zowel in Nederland alsook in Ghana weer bewezen.
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