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Een non-profit organisatie met als doel het verbeteren van de
medische en geneeskundige zorg in ontwikkelingslanden.

1. Inleiding.
Over de hele wereld zijn het aantal ontwikkelingslanden nog steeds in de meerderheid. Een
belangrijk kenmerk van deze landen is het gebrek aan medische zorg. De zorg die geleverd wordt
schiet vaak te kort of kampt met ernstige tekorten op kennis, middelen en/of materiaal.
Stichting Care with a mission (CWAM) richt zich in eerste instantie op Oeganda omdat daar
reeds waardevolle contacten zijn gelegd.

Hieronder staan enkele feiten over Oeganda:
-

Inwoneraantal: 32 miljoen
Aantal kinderen per vrouw: 7,1
Aantal inwoners wat leeft beneden armoede grens: 84,9%
Aantal weeskinderen: 2 miljoen
Bevolkingsgroei per jaar: 3,4%
Percentage HIV/Aids patiënten: 6,4%

Op het gebied van de gezondheidszorg zijn er veel problemen; de verwachting is dat deze
problemen de komende jaren alleen maar toe zullen nemen (Kamwesiga J KI May 2011)
Van bijvoorbeeld de kinderen onder de 5 jaar overlijden er per 1000, elk jaar 157!
De oorzaken van dit overlijden zijn:
• Malaria 20,8%
• Prenatale condities 20,2%
• Longontsteking 19%
• Verwondingen 4,4%

•
•
•

Neonatale oorzaken 24%
Andere oorzaken 12,4%
HIV / AIDS 7,7%

Hieruit blijkt ook dat medische zorg en goed gekwalificeerd personeel hard nodig zijn. Het is dan
ook des te schrijnender als je kijkt naar de percentages van het aanwezige medische personeel.
Hieronder een overzicht:
• 1 Dokter per 24000 inwoners
• 1 Verpleegkundige per 1700 inwoners
• 1 Verloskundige per 9000 inwoners
• 1 Tandarts per 77000 inwoners
(Kamwesiga J KI May 2011)
In o.a. 2011 zijn Jannette & Cees Petersen naar Oeganda geweest en werden zij getroffen door
deze situatie. Op 11 januari 2013 is door hen stichting “Care with a mission” opgericht.

2. Jaarverslag 2014
Het afgelopen jaar zijn er in februari en november/december 2 hulpreizen georganiseerd.
Beide reizen zijn een succes geweest.
In februari hebben wij samen met 4 vrijwilligers rond Soroti, Oeganda, 4 Medical Outreaches
georganiseerd. Deze outreaches vonden plaats in gebieden waar nauwelijks of geen medische
zorg aanwezig was. Lokale artsen en enkele verpleegkundigen werden ingehuurd voor deze 4
dagen. Medicijnen ingekocht en gratis, op recept, uitgegeven. Tijdens deze Outreaches werd
samen gewerkt met het Baptist Medical Centre in Soroti. Dr. Ronald Wokulira is onze
contactpersoon en coördinator. In totaal werden bijna 1500 mensen behandeld en van medicijnen
voorzien.
Deze Medical Outreaches voorzien in een grote behoefte in de veelal armoedige gebieden
rondom Soroti. Juist omdat de medische zorg erg slecht of zelfs afwezig is voorzien deze
outreaches in een broodnodige behoefte. Als stichting hebben wij besloten om deze outreaches
samen met vrijwilligers meer te gaan organiseren.
Tijdens de reis in november/december hebben wij, samen met 2 vrijwilligers, in totaal 8
outreaches georganiseerd en uitgevoerd. Het grote aantal van 3350 mensen zijn tijdens deze
outreaches behandeld. Vermeldenswaardig is dat zeker 2 kinderlevens zijn gered door het tijdig
ingrijpen van het medisch team en vervolgens de kinderen naar Soroti over te plaatsen.
Wij kijken terug op een jaar waarin wij veel hebben kunnen doen in Oeganda, zonder hulp van
alle sponsors was dit voor ons onmogelijk geweest; Bedankt!!

Financieel jaarverslag 2014
Lasten
Bankkosten
Kantoorartikelen
Website
PR materiaal
Totaal uitgaven hulpreis 02-2014
Medical Outreach 02-2014
Totaal uitgaven hulpreis 11-2014
Medical Outreach 11-2014

Totaal:

2014
€ 0,00
€ 33,00
€ 42,00
€ 126,00
€ 5.270,00
€ 2.100,00
€ 5.395,00
€ 2.000,00

€ 14.966,00

Baten

2014

Saldo 01-01-2014
Ontvangen giften
Verkoop artikelen

€ 2.077,00
€ 2.780,00
€ 330,00

Totaal inkomsten hulpreis 02-2014

€ 6.400,00

Totaal inkomsten hulpreis 11-2014

€ 4.245,00

Totaal:

€ 15.832,00

Saldo op 31-12-2014
ING
bankrek.
NL04 INGB 0007 6377 28
ING Spaarrek.
Totaal:

€ 864,00
€ 2,00
€ 866,00

