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1. Inleiding
Stichting Worae Care is opgericht in 2012 vanuit het inzicht dat veel afgedankte medische
materialen, voor Ghana een innovatieve betekenis zouden hebben.
Daarnaast raakte de stichting zeer begaan met de hoge perinatale sterfte welke in Ghana
optreedt.
Tenslotte is de directe omgeving van de Stichting hier en ook in Ghana van belang voor de
bekendheid met de stichting zelf en ook de voorlichting over gezondheid.
Dit samen vormt de basis van dit beleidsplan.
2. Organisatie.
De Stichting is een non-profit vrijwilligersorganisatie en is statutair gevestigd in
Amstelveen/Amsterdam
2.1 organisatiebeschrijving
Het bestuur van de stichting Worae Care wordt geleid door de Ghanese familie Worae. Het
bestuur wordt in 2014 uitgebreid.
2.2. de primaire en ondersteunende processen
de verzameling van medische hulpmiddelen, de opslag en het transport naar Ghana en ook
de voorlichting en het ijveren voor de realisatie van de Kraamkliniek maken hiervan deel uit.
De ondersteunende processen zijn vooral gelegen in de fondsenwerving en de publiciteit.
2.3. de Visie en missie
De Visie van de stichting sluit nauw aan bij de Millennium-doelen. Daarbij wordt in het
bijzonder ook het duurzaamheidsbeginsel door hergebruik van de medische hulpmiddelen
gerealiseerd.
In de voorlichting aan vrouwen in Nederland en in Atroni (Sunyani) wordt de empowerment
van vrouwen nadrukkelijk bevestigd.
De missie is het realiseren van een kraamkliniek, om de perinatale sterfte via goede hygiene
en aparte vrouwen-zorg vorm te geven Dit als pilot-project voor verbeterde kraamzorg in
Ghana.
2.4. Organisatiecultuur
Binnen de stichting is de samenwerking bijzonder joviaal en amicaal te noemen, de
gastvrijheid staat daarbij hoog in het vaandel. Daarnaast de grote betrokkenheid bij de
Nederlandse en Ghanese samenleving, maakt de Stichting tot een warmbloedig en
uitstralend geheel.
1

2.5. Organisatiestructuur
De stichting kent een open structuur, waarin horizontale communicatielijnen en
samenwerking met externe organisaties en ondersteunende individuen;
dit zijn: Dubeb-Foundation in Ghana; en Stichting New Event, VU-Medisch Centrum, Medic
en InformatieSteunPunt Haarlem samen met Alexander Byvanck e.a.
2.6. Kritische succesfactoren
De Stichting Worae Care is afhankelijk van Subsidies. Er is contact gelegd met de Wilde
Ganzen. Dit vraagt veel inzet voor de stichting en haar partners.
3. Financiering
Momenteel ontvangt de stichting van de gemeente Amstelveen, voor de laatste maal in de
serie van drie jaar, subsidie. De Dubeb-Foundation heeft zo een voorlichting in Atroni kunnen
geven.
Ook wordt er regelmatig subsidie van andere fondsen ontvangen, m.n. de Rabobank
Amstelland en Vechtstreek ondersteunde de stichting bij haar voorlichting in Amsterdam
Zuid Oost .
Voor toekomstige projecten zal de stichting fondsen werven bij fondsen, particulieren en
bedrijven.
4. Planning
De Stichting Worae Care, wil in de komende periode voortgaan met zich in te zetten voor de
verbetering van de medische zorg in Ghana, met name de Sunyani-regio. Dit zal worden
vormgegeven door het overbrengen van medische hulpmiddelen naar deze regio, en:
door in samenwerking met de Dubeb-Foundation voorlichting te geven aan de jonge
vrouwen van Atroni,
Daarnaast streeft de stichting ernaar om een kraamkliniek te bouwen in Atroni. Het streven
is om deze kliniek in november 2015 te kunnen realiseren, zodat de kliniek kan worden
overgedragen aan de Dubeb-Foudation, die vervolgens de exploitatie ter hand zal nemen.
Tevens wil de Stichting voortgaan met de voorlichtende activiteiten in Amsterdam Zuid Oost
en Amstelveen en ook in Ghana.
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