
Verslag van de activiteiten in 2017 
 

Het kalenderjaar 2017 vertegenwoordigd het zesde jaar van bestaan van Meriem 
Foundation. Wederom was het een succesvol jaar. Met de hulp van onze donateurs 
en vrijwilligers hebben wij de volgende projecten kunnen realiseren.  

Waterprojecten 

In 2017 is er een vervolg gegeven aan het realiseren van waterputten in Benin en 
zijn e rook waterputten geplaatst in Bangladesh.  

In Benin is het aantal waterputten uitgebreid met 62 in samenwerking met de lokale 
organisaties.  

Wegens grote watertekort in de vluchtelingenkampen in Bangladesh zijn we ook hier 
gestart met het opzetten van waterputten. In total zijn 60 waterputten geslagen in de 
grote vluchtelingenkamp. Met veel dank aan onze donateurs, vrijwilligers en locale 
organisaties die dit mogelijk hebben gemaakt. 

Ziekenhuisproject in Afrika 

Ook dit jaar hebben wij ons gefocust op 2 ziekenhuizen: 

1. In het land Togo: In het noordelijke deel van het land, ligt de plaats Tchamba. Hier 
bevindt zich ook een groot ziekenhuis met veel achterstallig onderhoud en een groot 
tekort aan materialen. Dit ziekenhuis is opgeknapt en volledig ingericht met de 
noodzakelijke medische spullen en apparatuur. 

2. In het land Benin: aan ons project in Porto Nuevo hebben wij een vervolg 
gegeven. Het ziekenhuis is daar verder ingericht en er zijn meer spullen gedoneerd 
waardoor het ziekenhuis nu meer mensen kan helpen en ook meer specialistische 
zorg kan bieden, zoals oogheelkunde, kindergeneeskunde, tandheelkunde, 
gynaecologie, chirurgie en interne geneeskunde.  

3. In het land Marokko: In de region Nador is het ziekenhuis “ El Hassani” voorzien 
van medische hulpmiddelen. Dit ziekenhuis had 200 bedden nodig en diverse 
medische hulpmiddelen voor de verschillende disciplines. De eerste container met 
bedden is in December gedoneerd.  

Campagnes in Marokko 



1. In Chtuka Ait Baha: In dit afgelegen dorp is een grootschallig medische 
campagne gehouden voor de mensen uit de regio. In dit gebied is er 
nauwelijks toegang tot medische zorg.  

2. In Tetouan: In een internaat waar vooral weeskinderen verblijven is een 
voorlichtingsdag gehouden over veel voorkomende medsiche problemen p 
deze leeftijd (10-19 jaar). Daarnaast is er voorlichting gegeven over leefstijl en 
hoe bepaalde ziektes voorkomen kunnen worden door gezonde leefstijl. De 
tandarts heeft ook uit leg gegeven over het belang van geode mondhygiene. 
Tot slot zijn er aan het eind consulten gedaan voor tandheelkundige zorg. 

Daarnaast heeft het bestuur gewerkt aan een meerjarenplan 2017-2020, dat aan de 
ALV van 2018 is gepresenteerd.  
Er zijn in 2017 in totaal 3 bestuursvergaderingen geweest. Meriem Foundation heeft 
in 2017 veel samenwerkingsverbanden gesloten met veel organisaties om onze 
activiteiten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Ten slotte hebben de jaarlijkse 
gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur en de (hoofd) sponsors. 

Concluderend: het jaar 2017 werd gekenmerkt door toegenomen kernactiviteiten 
binnen de missie van Meriem Foundation.  

 
 


