Jaarverslag 2020 Stichting Woraecare
In 2020 was Stichting WoraeCare actief met de
Corona bestrijding in Ghana. Zo zijn aan de inwoners
van Atroni en omgeving corona
beschermingsmiddelen gedoneerd t.w een donatie aan
de dorpjes t.w. een waterton met kraan erop en zeep en
droogpapiertjes en
handschoenen mondneusmaskers, Omdat onze
stichting in deze regio zeer actief is, zijn diverse
fondsen bereid geweest dit mogelijk te maken.
Samen met onze partnerorganisatie Dubeb hebben we
ook voorlichting gegeven over corona en hygiene,
afstand en handen wassen
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In Ghana, waar onze bestuurders dit jaar erg lang zijn
gebleven t.g.v. de maatregelen tegen de Covid-19,
werd de container die was verscheept naar Tema, de
haven van Ghana,
aan land gebracht.
Van daaruit hebben onze secretaris en voorzitter zelf zorg
gedragen voor de verspreiding van de medische
hulpmiddelen w.o. kinderbedden en matrassen (kwamen
van UMC en stichting Medic) over de regio Brong Ahafo
t.w. het ziekenhuis van Sunyani en de Kraamkliniek en
eerste hulppost in Atroni. Verschillende scholen in de hele
regio van Atroni tot aan Nkoranza zijn voorzien met
educatieve en speelse materialen, w..o tevens kleding en
knuffelbeesten en ook was er gereedschap voor de Akuma
vrouwen van het empowerment project in de Tuin- en
land-bouw in regio Nkoranza, waarbij een 100 tal als
vervolg op het project een eigen groente tuintje/akkertje
verderop zijn gestart.
Ook is de Kraamkliniek uitgebreid met een operatiekamer,
een laboratorium en een aparte inleidings - en uitrust
moeder met kind-kamer.
De operatiekamer is nu bijna compleet ingericht. Er
waterton met corona regels
bevallen ca 15 vrouwen per maand, en bij de eerste hulp
post komen ca 20 patiënten per dag. Ca de helft hiervan maakt gebruik van het onderzoekslaboratorium
Met dank aan de fondsen die hieraan bijdroegen, en met name ook de gemeente Amstelveen
Daarnaast is stichting Woraecare in de regio Nkwabeng actief met renovatieactiviteiten voor
scholen en tevens een keuken en toilet en watervoorziening voor de school en omgeving.
Sinds kort is daar ook het land en tuinbouw project voor vrouwen.
De vrouwen hiervan zijn vaak zelfstandig verder gegaan met een eigen stukje grond.
Dit mede dankzij de geweldige fondsen, waaronder de Wilde Ganzen, die ons daarbij
steunden.

Als onderdeel van onze sociale verantwoordelijkheden organiseerde Stichting WoraeCare een
gratis gezondheid-screening voor de inwoners van Atroni en omgeving in Ghana
Wij danken alle fondsen die ons dit jaar hebben gesteund voor onze Ghanese activiteiten.
In Amstelveen is in oktober een voorlichting geweest voor Afrikaanse Nederlanders over
corona en over omgangsvormen
Stichting WoraeCare organiseerde ook evenement voor de jeugd in Amsterdam.
Eenmaal is er een gezellige en ook informatieve avond gerealiseerd met maaltijd en muziek
ca 20 ouders met kinderen waren daarbij present. Ook
namen er ca 10 kinderen deel aan een spelletjesavond
met echte Afrikaanse en ook Nederlandse spelletjes.
Tevens was er een bowlingavond waaraan 4 ouders en
8 kinderen deelnamen. T.g.v. Corona werden niet meer
activiteiten gerealiseerd.
Tieners musiceren samen

De Stichting Worae Care wil hierbij nogmaals alle
fondsen bedanken die hebben bijgedragen aan de
realisatie van de activiteiten die in dit jaarverslag zijn
vastgelegd.
Wij hopen ook in de komende tijd een beroep op uw
goedwillendheid te kunnen doen,
Met vriendelijke groet,
Peter Worae,
Voorzitter

Voorlichting aan de Ouders (september 2020)

