Voortgangrapportage per deelgebied over het jaar 2016
Deelgebied Gezondheidszorg
Activiteiten
Welke activiteiten waren er voor het afgelopen jaar ingepland?
1) 2015: Onderzoek doen naar samenwerking voor een opleidingplan voor dokters,
medical assistents en
verpleegkundigen in het district
2) 2015: Opstellen van een onderhoudsplan voor de polikliniek in Ditima
3) 2016: Diana Dispensary middels groot onderhoud opknappen.
4) 2016: Staff houses bij de Diana Dispensary afbouwen
5) 2016: Overnachtingsplaats hoog zwangere vrouwen bij Diana Dispensary in Ditima
6) 2016: Overnachtingsplaats hoog zwangere vrouwen bij het Somanda Hospital in Bariadi

Welke zijn daarvan gerealiseerd?
1) In 2015 is als onderdeel van een beleidsplan gezondheidszorg een opleidingsplan 2015- 2019
opgesteld. In de jaren 2015 en 2016 is onderzocht op welke wijze de doctoren, medical assistants
en verpleegkundigen bijgeschoold kunnen worden via een opleidingsplan. Daartoe heeft een een
succesvol symposium plaatsgevonden..
2) In 2015 is in het beleidsplan gezondheids zorg is een onderhoudsbudget voor de poliklinieken in
het algemeen opgenomen.
3) In 2016: is besloten het voorzieningen niveau van de Diana Dispensary te downsizen
(Waterpomp wordt handmatig, waterleidingen vervallen, zonnecellen voor electriciteit vervallen)
4) Staffhouses zijn worden afgebouwd op basis van de 50/50 afspraak zodra renovatie van de
dyspencery in Nyawa is voltooid. Er zijn nog geen fot's ontvangen dat er gestart is met de renovatie
5) Overnachtingsplaats bij de Diana Dispensary is door hergebruik van de ruimten mogelijk.
6) Overnachtingsplaats bij Somanda Hospital is gevestigd in apart leegstaand gebouw. Dit gebouw
is van AMREF en wordt niet gebruikt( oktober 2016) . De gemeente raad van Bariadi zal het
hergebruik gaan bespreken met de AMREF organisatie
Welke zijn niet gerealiseerd en waarom niet?
1)In het onderzoek was bedacht om CUHAS (onderzoeks instelling van de universiteit van
Mwanza) een leidende rol te geven in het invullen van het opleidingsplan. In het jaar 2016 bleek
dat CUHAS zich vooralsnog alleen zal richten op onderzoek. Daarnaast is het door de vele
personeelswisselingen in het district niet mogelijk gebleken om continuiteit in het opleiden te
realiseren De kosten bleken te hoog (€ 30.000 per jaar) uit te vallen voor de stichting.
2) alles gerealiseerd.
3) 2016: Het onderhoud van de Diana dispensary heeft niet plaatsgevonden.

Budget
Welk budget was er voor genoemde activiteiten vorig jaar beschikbaar?
2015: € 7.000
2016: € 4.950
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Welk deel is daarvan gebruikt?
2015: € 7.663
2016: € 0.00
Communicatie
Hoe is de communicatie in dit jaar verlopen?
Communicatie met Stephen N gaat prima. Hoewel hii altijd als tussen persoon fungeert en ook
weer afhankelijk is wat andere zeggen en (niet) doen.
Ook hier is door de verschillende personeels wisselingen communicatie en afspraken verloren
gegaan
Communicatie gaat per mail en per Whatsapp
Wat dient er verbeterd te worden en hoe?
Het realiseren van een overdracht van de zittende naar volgende medewerkers binnen het District .
Dit zal vanuit het bestuur moeten worden geïnitieerd bv door;
Digitale box met daarin de relevante documenten en afspraken die overgedragen kan worden naar
iemands opvolger

Komend jaar
Welke activiteiten zijn er voor komend jaar ingepland?
2017:
1) Renovatie dyspencery in Nyawa ( vloeren,wanden,toiletten en waterput)
2) Staff houses in Gilya op basis van 50/50 ( na renovatie Nyawa)
3) Verder terug brengen van de dyspencery in Ditima naar de basis voorzieningen
4)Onderzoek naar het aansluiten van electra voor de dyspencerie en staff houses
5) Onderzoek naar het afdichten van de ramen (gaas, kunstof of glas)
6) Nevenactiviteit: proef platsing van de "growbox" bij Stephen
Welk budget is daarvoor beschikbaar gesteld?
2017: onderhouds budget van 2500 euro
Budget voor de dyspenceries zie beleidsplan 2017 ~2019
Growbox project: sponsering van 500 euro
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