Jaarverslag 2017 Stichting Worae Care
In 2017 heeft de stichting zich gericht op fondsenwerving, de aanschaf van zonnepanelen, de
afronding van de bouw van de Kraamkliniek, en de voorlichting in Nederland en in Ghana.
1. Paaseitjes verkocht
Met het doel om geld te verwerven voor de zonnepanelen, maakte de stichting kennis met
de Rotaryclub Amstelveen. Dezen hadden een sympathieke aanpak: geld zou worden
verzameld door paaseitjes te verkopen. De leden van de Rotary hielpen actief mee met de
verkoop van de eitjes, zij verdubbelden de opbrengst. De directie van het VU- Medisch
Centrum (facilitair bedrijf) heeft al haar medewerkers als paascadeau onze paaseitjes
aangeboden. Totale opbrengst van de verkoop was daarmee € 5400,00.
Dankzij een extra gift van de VU en ook korting van de verkoper Gideon R. Goudsmit konden
de geplande 80 zonnepanelen worden aangeschaft.
2. Goederen verzamelen
De stichting heeft van het VU veel nog goed te gebruiken medische materialen; zoals
medicijnkasten, kinderbedden, matrassen, Infuus-rolators, rollator, trolleybedden,
vloermachine etc. Ook Medewerkers van de VU doneerden kinderkleertjes, schoenen,
speelgoed etc voor de scholen en kinderen rond de kraamkliniek
Ook bij vrienden en bekenden zijn diverse spullen verzameld.
3. Voorlichting integratie in Zuid Oost.
Nigeriaanse, Kamaroense, Ghaneese, Ethiopische en Marokkaanse mensen en anderen uit
diverse (Afrikaanse) landen, de meesten woonachtig in Amstelveen, namen deel aan de
voorlichting die onze stichting heeft georganiseerd in een zaal van de kerk in Amsterdam
Zuid Oost. Het doel van de voorlichting was integratie met behoud van de eigen cultuur in de
Nederlandse samenleving, met respect voor haar wetten en eigenheid.
4. Voorlichting aan zwangere vrouwen in Ghana Atroni
Tijdens het bezoek van Peter en Christie aan Ghana Atroni hebben zij deelgenomen aan de
voorlichting aan zwangere vrouwen door onze lokale partner Dubeb-foundation De thema’s
waren: het belang van rust en bewegen (zwangerschapsgymnastiek), het eten tijdens
zwangerschap en de verloskundige zorg.
5. Voorlichting aan de Rotary Amstelveen
Tenslotte heeft een groot deel van ons bestuur voorlichting gegeven aan de zo genereuze
Rotary club, n.a.v. de paaseitjes; giften, donaties etc. ten behoeve van de aanschaf van de
zonnepanelen (zie 1). Uitgebreid werd hierbij ingegaan op de planning van de installatie van
de zonnepanelen bij de Kraamkliniek.
6. Afronding Bouw Kraamkliniek

In 2017 is de ruimte om de Kraamkliniek heen: de tuinen, de paden, de hekken de
verlichting, de putjes etc. afgerond.
Hiermee sluiten wij dit jaarverslag af.
Tenslotte vindt u bijgaand de jaarrekening van de stichting Worae care 2017

