
Verslag van de activiteiten in 2016 
 

Het kalenderjaar 2016 vertegenwoordigd het vijfde jaar van het 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 februari 2016 zijn wij gestart met een groot waterproject in Benin (Afrika). Langs 
de grens van Niger waar veel waterschaarste heerst hebben wij, dankzij onze 
donateurs en vrijwilligers, maar liefst 33 waterputten geslagen. Deze waterputten 
voorzien ongeveer 30000 mensen in deze region van schoon drinkwater.  

 

Ziekenhuisprojecten in Benin 

In Benin zijn 2 grote ziekenhuizen voorzien van diverse medische apparatuur en 
hulpmiddelen. Daarnaast zijn ook diverse veel gebruikte medicijnen geleverd.  

We hebben ons gericht op 2 ziekenhuizen: 

1.  “ El Fath” ziekenhuis in Porto Nuevo: Dit ziekenhuis kampte met veel achterstallig 
onderhoud en kwam veel medische hulpmiddelen tekort. Hierdoor kon geen 
verantwoorde zorg geleverd worden aan de patienten. Om ervoor te zorgen dat dit 
ziekenhuis weer gebruikt kon worden is er een herinrichtings plan samen met de 
locale directie, artsen en verpleegkundigen opgesteld. Er is begonnen met het grote 
onderhoudswerk, zoals schilderwerk en opknappen van het gebouw. Hierna zijn 
medische apparatuur en hulpmiddelen gedoneerd om het ziekenhuis in te richten.  

De spullen konden dankzij onze samenwerking met diverse andere stichtingen in 
zowel binnen-als buitenland gedoneerd worden aan het ziekenhuis.  

De volgende hulpmiddelen zijn geschonken: complete tandartsenunit, 
oogheelkundige unit, incl benodigde apparatuur voor de oogartsen, spullen voor de 
verloskamers en een CT-scan. 

2. “ ziekenhuis Djougou”: Ok dit ziekenhuis bevindt zich in Benin (noordelijke deel). 
Dit was een nieuw ziekenhuis waar vooral gebrek was aan alle medische materialen. 
Aan dit ziekenhuis zijn de volgende spullen gedoneerd: 2 ambulances, 4 containers 
met medische-en paramedische spullen, zoals bijv bedden en de inrichting voor een 
afdeling kindergeneeskunde. Tevens zijn 2 operatiekamers voorzien van inrichting 
en de nodige apparatuur.  



Er zijn ook trainingen en workshops gegeven aan de artsen en verpleegkundigen, 
om de kennis en kunde die nodig is over te dragen. De trainingen zijn door onze 
vrijwilligers Dr. Pol Blondiau (chirurg) en Dr. Michele Scaillon (kinderarts) gegeven. 
Dankzij de trainingen en de gedoneerde spullen verkeert het ziekenhuis nu in een 
top staat en kunnen veel patienten geholpen worden.  

Campagnes in Marokko 

1. Opknappen gezondheidscentrum in Goumassa, region Marrakech: Het hele 
centrum is van binnen en buiten opgeknapt en voorzien van meest 
noodszakelijke medische hulpmiddelen. Het centrum bevindt zich in een 
afgelegen gebied waar veel mensen van afhankelijk zijn, met name voor de 
verloskundige en acute hulpverlening.  

2. Op diverse plekken in Marokko zijn meerdere scootmobiels en rolstoelen 
gedoneerd. Hierdoor konden veel mensen die niet meer buiten kwamen weer 
deelnemen aan het dagelijks leven buiten.  

3. Waterput in Mejjat geslagen. In region is ook veel waterschaarste. Veel 
mensen kunnen nu gebruik maken van schoon drink water. Tevens zijn in 
deze region meerdere sanitaire voorzieningen gebouwd, in met name 
basisscholen. Voor de kinderen die het nodig hadden zijn en waarvan de 
oogarts een indicatie had gesteld voor het dragen van een bril, zijn er brillen 
met de juiste sterkte geschonken.  

4. Medische campagne in Tata. Ter ere van de opening van het 
vrouwencentrum in Touzounine is een grote medische campagne gehouden 
in dit centrum. In samenwerking met “ Association Urgence” uit Fes, is een 
medische campagne gehouden waarbij meer dan 1500 mensen uit de region 
geholpen zijn. Er waren artsen uit verschillende disciplines aanwezig. 
 

Daarnaast heeft het bestuur gewerkt aan een meerjarenplan 2017-2020, dat aan de 
ALV van 2017 is gepresenteerd.  
Er zijn in 2016 in totaal 3 bestuursvergaderingen geweest. Meriem Foundation heeft 
in 2016 veel samenwerkingsverbande gesloten met veel organisaties om onze 
activiteiten zo goed moeglijk uit te kunnen voeren. Ten slotte hebben de jaarlijkse 
gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur en de hoofdsponsors. 

Concluderend: het jaar 2016 werd gekenmerkt door toegenomen kernactiviteiten 
binnen de missie van Meriem Foundation.  

 


