Bouwt aan de toekomst

Tussentijds verslag voor project:
De bouw en inrichting van kliniek Maia
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Met financiële ondersteuning door:
Het woord Sanaga betekent
‘Hier staat mijn huis, hier bouw
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Africa staat ons huis en we
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Vera Ambadiang-Buijs
Voorzitter Stichting
Afric’Sanaga

Wilde Ganzen
Verschillende vermogensfondsen
Vele particuliere donateurs

Inhoudsopgave
1. Verslag Fase 1 van de uitgevoerde activiteiten
1.1 Inleiding
1.2 Waarom een eigen voorziening?
1.3 Wat was er nodig en wat is er inmiddels gedaan
1.4 Vervolg, Fase 2
2. Financieel verslag
Op aanvraag beschikbaar:
Kopieën van nota’s

Colofon
Stichting Afric’Sanaga
Viveslaan 6
4834 XW Breda

Contactpersoon: Marcel Buijs, bestuurslid
Telefoon: 076-5654869 / 06-40491489
W: www.africsanaga.nl
E: info@africsanaga.nl

Stichting Afric’Sanaga is opgericht op 12-12-2008 en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 20148457. Afric’Sanaga is door de Belastingdienst erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Rekeningnummer: NL84ABNA0628240597 t.n.v. Stichting Afric’Sanaga te Breda

1

1. Verslag van de uitgevoerde activiteiten
1.1 Inleiding
Hoofddoelstelling van Stichting Afric´Sanaga is het bevorderen van gezondheid en onderwijs.
Na onze projecten in 2014 in Zinvié (schoolmaterialen en watervoorziening bij basisschool Ste Lucie) zijn we voor
dit project nog iets verder het binnenland van Benin in gegaan. De gemeenschap van het dorp Sèdjé-Houègoudo
heeft ons gevraagd ook hen te helpen, bij de ontwikkeling van gezondheidsvoorzieningen. We hebben een groot
terrein van 2 hectare ter beschikking gekregen om het project te realiseren. Als we het hebben over de gemeenschap
hebben we het echt over de gehele gemeenschap. Met velen droegen de dorpelingen bij aan de aanschaf van het
terrein. Tijdens de ceremoniële overdracht van het terrein waren, naast Georges Alex Ambadiang en andere
afgevaardigden van onze partner ADC Benin(Action Développement Communautaire), zowel de burgemeester als
de koning van Sèdjé aanwezig en ook diverse lokale politieke en religieuze leiders.
Bij de lokale bevolking van Sèdjé is het besef groot dat gezondheidsvoorzieningen heel belangrijk zijn voor hun
toekomst. Op dit moment komen er veel ziekten voor die te voorkomen en te bestrijden zouden zijn. Veel sterfte,
zowel bij kinderen, moeders, als anderen kan worden voorkomen.

1.2 Waarom een eigen voorziening?
Nu is er geen enkele medische kliniek in de wijde omtrek van Sèdjé. Dichtstbijzijnde verpleegkundigen en artsen
zijn te vinden op meer dan 15 km afstand. En over de gebrekkige rots- en zandwegen ter plaatse is het een lange
tocht om die 15 km af te leggen, vooral in regenperioden.
Genoeg reden om aan de slag te gaan!

Oktober 2015 Overdracht van de grond voor de bouw van kliniek MAÏA.

Akte donatie terrein

Koning van Sèdjé

Zegening door bevolking

Zegening door religieuze leiders

Ceremoniële dans
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1.3 Wat was er nodig en wat is er inmiddels gedaan
Nodig zijn lokale mensen die er de schouders onder zetten en nodig is steun van plaatselijke overheden en
zorgverleners. Dankzij bestaande contacten zijn die voorwaarden vervuld.
De eerste stap was het aanleggen van een watervoorziening. Dit kon in de zomer van 2016 al verwezenlijkt
worden. Met de aanleg van een waterpomp, net als we in Zinvié deden, was er direct schoon drinkwater. Water dat
toegankelijk is voor het hele dorp. Schoon drinkwater op zich draagt al direct bij aan betere hygiëne en minder
ziekte. Tevens kon het water gebruikt worden voor de bouw van de kliniek, onder andere voor het maken van de
stenen.
Augustus 2016 drinkwatervoorziening.

watertoren

schoon water

er wordt volop gebruik gemaakt

Juni 2018
Vervolgens kwam de 1 ste bouwfase: de bouw van de kliniek met inrichting. De kliniek bestaat uit enkele
ziekenzaaltjes, spreekkamer, behandelkamer, verloskamer, wachtruimte en sanitaire ruimte, keuken en een
kleine verbrandingsoven. Begroot op €.73.396,50. In de kliniek zullen ten eerste de grootst noodzakelijke
medische problemen gediagnosticeerd en behandeld gaan worden. Voorbeelden hiervan zijn: malaria en diarree bij
kinderen, controles bij zwangere vrouwen, assistentie bij bevallingen, infectiebestrijding en chirurgische ingrepen
zoals bij het Buruli ulcus. Ook zal er nadrukkelijk aandacht zijn voor preventie. De kliniek zal een grote regio
bedienen (Sèdjé en omliggende dorpen) met meer dan 17.000 inwoners.
8 juni 2018 is Georges Alex naar Benin vertrokken om de bouw van kliniek “Maia” in Sèdjé te coördineren.
In de periode tot 20 juni is hij druk in de weer geweest met voorbereidingen. 22 Juni ging hij in gesprek met de raad
der wijze mannen uit het plaatsje Sèdjé en gezamenlijk hebben ze de plaats van actie bezocht.

Raad van wijze mannen van het plaatsje Sèdjé.

Plaats waar kliniek moet komen.

Het maïs en struiken moeten gekapt.
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Er is al snel begonnen met het uitgraven van de fundering voor de kliniek, op 24-06-2018. Mannen en vrouwen zijn,
onder supervisie van de techniekers van het bedrijf, aan het werk. Dit is de fase waarin heel veel mankracht nodig
was van de lokale bevolking.

De fundering werd aangebracht en muren gemetseld 28-06-2018. Eenmaal dat de eerste lading bakstenen is
geleverd, gaat een team van techniekers aan het werk om de muren te bouwen. Veel bouwvakkers zijn hiermee
bezig: metselaars, opmeters, sjouwers, organisatoren, supervisors…

Steeds meer materialen worden aangevoerd waardoor de bouw voorspoedig kan verlopen 7-7-2018.

Leidingen, aan-en afvoeren worden geplaatst en de bouw vordert gestaag 12-07-2018.
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Beerput.
Het gebouw krijgt al enige vorm 24-07-2018. Nadat de muren zijn opgetrokken is het tijd om het dak te plaatsen.
Zodra de dakconstructie gereed was brak de fase aan van plaatsing van het dak. Dat bestaat uit staalplaten en
roestvrij aluminium. Dit is geschikt om weerstand te bieden aan het weer.

Nog enkele beelden van de werkzaamheden tussen 24-07-2018 en 24-08-2018. De kozijnen voor ramen en deuren
zijn geplaatst, zodat het gebouw goed kan worden afgesloten.

Voor de elektriciteit voorziening is een benzine generator, die werd aangeschaft tijdens de waterboring/bouw
watertoren. Waarschijnlijk zal voor de kliniek een krachtigere generator nodig zijn, naast zonnepanelen (12 stuks)
die er nog moeten komen.
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De bouw van een prachtige kliniek met de naam “MAÏA” te Sèdjé is klaar 12-09-2018.

Er is tevens een moestuin aangelegd met vele gewassen, zodat men de patiënten met hun families van voedsel kan
voorzien. Uiteraard zal dat tegen betaling geschieden. Er zijn bomen en zaden geplant voor o.a. mango, banaan,
cacao, sperziebonen, tomaten, komkommer, meloen, papaya, suikerappel en er is een vijver voor viskweek
aangelegd. De beheerder heet Mathurin d’Almeida en gaat CFA.50.000 (ca.€.75,--.) per maand verdienen.

1.4 Vervolg
De volgend stap zal zijn de inrichting van de kliniek, die in fases zal plaatsvinden. Verslaglegging zal later volgen.
De arts die de kliniek gaat runnen heet Gilbert Ayelo. Hij denkt mee over inventaris en personeel en heeft reeds een
verpleeg- en verloskundige op het oog en zal zorgpersoneel aannemen. De administratie zal verzorgd worden door
Sahoudatou Tegnami (studente die wij financieel ondersteunen). Er zal ook bewaking komen voor de kliniek. De
bewaker gaat CFA.20.000 (ca.€.30,--.) per maand verdienen.
Fase 2 zal bestaan uit: de bouw van personeelsverblijven (artsen en verpleegkundigen), buitentoiletten en diversen
o.a. inrichting binnenplaats, prieel, bewakingsinstallatie etc. begroot op €.68.244,--.
We hebben het volste vertrouwen dat ook de 2e fase van ons project voorspoedig zal verlopen.
Met dank aan allen die hebben bijgedragen om dit te verwezenlijken.
Namens Stichting Afric’Sanaga
Marcel Buijs
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2. Begroting ten opzichte van gerealiseerde uitgaven
De huidige fase betrof de bouw en inrichting van de kliniek met enkele ziekenzaaltjes, een spreekkamer,
behandelkamer, verloskamer, wachtruimte, sanitaire ruimte, een kleine verbrandingsoven en afwerking (stuc- en
schilderwerk) van de watertoren. Ook hebben we training van personeel en vrijwilligers, de implementatie van
richtlijnen en werkafspraken en opvolging, alsmede voorlichting aan de lokale bevolking rondom gezondheidszorg
begroot.

Ca. een derde deel van de begroting werd gedekt door Wilde Ganzen, die onze
aanvraag begin 2017 heeft goedgekeurd (www.wildeganzen.nl).

Wij hebben daarnaast zelf veel actie gevoerd, ondersteuning gekregen van onze particuliere
donateurs en bovendien de netto-omzet uit onze tweedehandswinkel volledig
gereserveerd voor de bouw van de kliniek. Dit bedrag staat hieronder als ‘eigen
bijdrage’ verwerkt.

Voor de verwerving van het dan nog openstaande bedrag hebben wij met ondersteuning van BIS Bureau
Internationale Samenwerking aanvragen ingediend bij verschillende vermogensfondsen. De opbrengsten hieruit
staan ook vermeld in onderstaand financieel verslag.

Bouw Medische kliniek Maia

Gerealiseerd

Gepland

Locatie: Sèdjè, Bénin
Kostenpost
Bouw kliniek

EURO
€ 37.849,00
€ 366,00

Afwerking watertoren

€ 1.701,00

Verbrandingsoven

€.37.849,00
€.

366,00

€. 1.701,00
€.

688,79

Inrichting

*

€ 10.689,00

Bijscholing staf, personeel en vrijwilligers

*

€ 7.737,00

Voorlichtingsactiviteiten gezondheidszorg

*

€ 3.000,00

Begeleiding vanuit ADC

*

€ 2.812,00

€ .1.000,00

€ 2.250,00

€. 2.250,00

€ 320,00

€. 320,00

Bouwopzichter
Verzekering

€ 66.724,00

Subtotaal
10% onvoorzien
Kosten fondsenwerving
Totaal

*

€ 6.672,40

€.2.673,03

€ 1.776,00

€.1.776,00

€ 75.172,40

€.48.623,82

Dekkingsplan
Premie Wilde Ganzen

EURO
€ 24.465,33

Uit acties en particuliere donateurs

€ 24.465,33

Uit vermogensfondsen

€ 26.241,74

Totaal

€ 75.172,40

*Op een later tijdstip, gepland tussen nu en 6 maanden.
Gehanteerde koers: cfa.1000,--. = €.1,5296
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