Halfjaarverslag Stichting Worae Care
periode: 1 januari tot 1 juli 2014
1 Waterput
Doel: water voor project en bevolking
Er is dankzij een gift van Cordaid een Waterput aangelegd. Zo is er water voor het project in oprichting
en gratis drinkwater voor de arme bevolking van Atronie.
2. Grond
Doel: Bouwrijp maken en registreren
In mei/juni hebben wij ons ingezet voor de Registratie van de grond bij het kadaster van Sunyani
Tevens ie er een eerste bewerking en egalisatie van de grond gerealiseerd.
3. Voorlichting
Doel: voorlichting geven over ons project en ook over gezondheid en hygiëne met daarnaast aandacht voor werving
van mensen voor ons toekomstige project.
- Wij, Christie en Peter, hebben voorlichting gegeven in het huis van de Chief aan de bevolking van Atronie over de
beschikbaarheid van het water van onze put.
- In samenwerking met Dubeb Foundation is op het marktplein ook voorlichting gegeven aan een groep zwangere
vrouwen, die waren opgeroepen door de dorpsomroeper (Assembly-man).
- Ook zijn lessen in hygiëne en duurzaam watergebruik gegeven aan de schoolkinderen op de Basisschool van het
grote Dorp Atronie.
- Ook zijn oproepen gedaan tot opleiding tot vrijwilligers verpleegster etc. voor de toekomstige kraamkliniek. Tevens
is uitgelegd dat de realisering van de bouw afhangt van de verwerving van geld.
4. Opslag goederen
Doel: verzamelen kwalitatief hoogstaande medische hulpmiddelen t.b.v. medische zorg Ghana.
Via VU MC en Medic verzamelt onze stichting veel goederen die wij opslaan in een school totdat we genoeg hebben
om te verschepen. De school is ons door de gemeente Amstelveen aangeboden.
Daarnaast huren wij een garage voor grote en zware apparatuur. Het plan is een Container te verwerven.
5. Fondsenwerving
Doel realiseren van ons project, gezondheidscentrum of kraamkliniek
Contact met Cordaid 2013 leidde in januari 2014 tot bespreking een gift voor de Waterput.
In het algemeen hebben wij de hulp ingeroepen van Alexander Bijvanck die om helpt voor het aanschrijven van de
fondsen en ook soms met de reacties op de vragen van sommige fondsen
6. Samenwerking
Doel: kennis krijgen en delen met collega organisatie rond gezondheid en Ghana
De stichting heeft in dit jaar kennis gemaakt met Pimp my Vilage en Stichting Lhasa
Verder is de samenwerking met Stichting Ghana Haarlem, New Event en het InformatieSteunPunt (ISP) gewoon
gecontinueerd.
7. Bestuur
Doel: verbreding draagvlak bij de fondsen
Het bestuur bestond op 31 december uit Peter Worae, voorzitter, Elisabeth Obeng Penningmeester, Christie Dufie,
Secretaris. In februari is Martien Luijcks toegetreden als 2e secretaris.
Christie Dufie en Martien Luijcks

Bijlage: visueel overzicht activiteiten Ghana

