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Stichting Friends of Kagondo Hospital
In 2011/2012 werkte Cees Weel in het St. Joseph
ziekenhuis in Kagondo, op vrijwillige basis uitgezonden
door de internationale ontwikkelingsorganisatie VSO.
Het ziekenhuis ligt in het noordwesten van Tanzania,
vlakbij de grens met Oeganda aan de kust van het Victoria
meer.
Het ziekenhuis is onderdeel van het bisdom van Bukoba
met patiënten-bijdragen als inkomsten en kan met moeite
de eindjes aan elkaar knopen.
Dat is de reden dat Cees destijds een Stichting heeft opgericht om het ziekenhuis
financieel te gaan ondersteunen. Na Cees zijn dood hebben wij de Stichting
voortgezet.
Actie voor waterpomp op zonne-energie erg succesvol
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief is in
samenwerking met het ziekenhuis het plan
ontstaan om een nieuwe waterpomp te
installeren op zonne-energie. Wilde Ganzen
heeft ons hierin gesteund door op elke euro die
geschonken is 50 cent bij te leggen.
Wij zijn erg dankbaar en blij dat dankzij uw gulle giften ons projectdoel ruimschoots
gehaald is! Er is zelfs meer geschonken dan begroot en we zijn in overleg met het
ziekenhuis om te kijken hoe we dit extra budget het beste in kunnen zetten.
Het extra budget zou als basis kunnen dienen om te
starten met de verbetering en uitbreiding van het
regenwateropvangsysteem. Dit project kunnen we
zelfstandig uitvoeren zonder ondersteuning van Wilde
Ganzen, omdat het project dat goedgekeurd werd door hen
nu afgerond is. Het voordeel van dit plan is dat het al vrij
snel van start zou kunnen gaan, omdat dit gemakkelijk in
gedeeltes kan worden aangepakt. We hoeven dan niet te wachten totdat het
totaalbedrag bij elkaar is, maar kunnen het systeem steeds verder uitbreiden.
De bouw van de waterpomp op zonne-energie gaat nu zo spoedig mogelijk beginnen.
Hou voor de voortgang onze facebook pagina in de gaten:
www.facebook.com/friendsofkagondohospital
Hartelijke groeten,
Marijke Braun, voorzitter
Michiel Dol, secretaris
Benno Maassen, Penningmeester

