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Graag kijken we samen met u terug op het afgelopen jaar, een jaar waarin onze Stichting Werkgroep Urgenta van het
Centraal Bureau Fondswerving (CBF) de status van erkend goed doel heeft ontvangen, het betekent voor organisaties die
onze projecten willen financieren een bepaalde zekerheid!

VOOR
GOEDE DOELEN

Beleidsplan Stichting Werkgroep Urgenta
Afgelopen jaar is ons nieuwe beleidsplan voor 2016-2020 uitgekomen, dank aan Amold van Rijn onze secretaris die hier veel
inspanning voor heeft geleverd!

Begin 2016 heeft George Hille onze coördinator overleg gehad, met het ministerie van Volks gezondheid in Moldavië en met
een drietal ziekenhuis directies, over de aanleg van een centraal medische gassensysteem.
hi april hebben Arnold, Cosmin en Jan een bezoek gebracht aan deze drie ziekenhuizen, het streekziekenhuis van Leova, het
Ignatenco kinderziekenhuis en Mother en Child ziekenhuis beide in Chisinau om een inventarisatie te maken.

In onze bestuurvergadering van mei is besloten om eerst met het streekziekenhuis in Leova te starten en voor de sponsoring
bij de AF AS foundation in Leusden onze project begroting in te dienen, in juni heeft George Hille tijdens de Internationaal
Challenge Day van AF AS, met nog 8 andere stichtingen een presentatie van 15 min gehouden over ons project in Leova, na
een spannend moment aan het einde van de dag heeft de jury van de AF AS Foundation uit 9 presentaties ons project gekozen
als het meest aansprekende en passende bij haar gedachtegoed.
Wij waren verrast en blij dat het totale project bedrag van € 84.500 aan de Stichting Werkgroep Urgenta is toegezegd en wij
in september met een groep van 7 technici in het streekziekenhuis van Leova een nieuw medisch gassen systeem met
gasafiiame punten op operatiekamers, intensive care, acute opvang en verschillende afdelingen konden aanleggen.
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hi mei heeft Constantijn Eekhout van de firma Entermed een cursus onderhoud gegeven aan een technicus van het
Emergency Hospital in Chisinau aan de zuurstofflowmeters en vacuüm-injecteurs.

In oktober is het bestuur uitgenodigd door Max Maakt Mogelijk om in het streekziekenhuis van Floresti, de opening van het
nieuwe keuken gebouw en de afsluiting van dit 8 jarig project mee te vieren. De Stichting Werkgroep Urgenta heeft hier het
centraal medisch gassensysteem in 2 gebouwen aangelegd.

Wat staat er voor 2017
In januari gaan Arnold, Jo en Jan naar aantal ziekenhuizen in Moldavië o.a.
* Streekziekenhuis Leova afronding project 2016
* Ignatenco kinderziekenhuis Chisinau waar wij dit jaar een centraal medisch gassen systeem gaan aanleggen, als het project
financieel rond komt. Aan dit project geeft Wilde Ganzen 50% over het bedrag wat we aan sponsoring binnen halen!
* le kinderziekenhuis in Chisinau waar we van 30 maart t/m 12 april een project op de couveuse afdeling hebben.
* Kinderziekenhuis in Balti, project wat gefinancierd wordt door project Hope. waar het ziekenhuis graag een uitbreiding van
het medisch gassen systeem wil, hier hebben wij al in 2015 een groot deel van het ziekenhuis een medisch gassensysteem
aangelegd!

Mede namens het bestuur dank ik sponsoren, vrijwilligers en allen die ons een goed hart toedragen voor hun inzet. U maakt
het voor ons mogelijk om dit dankbare werk voort te zetten.

Namens de leden van ons bestuur,
Jan Scheerder


