Algemene informatie

De Antonius Zorggroep bestaat uit
het Antonius Ziekenhuis en
Thuiszorg Zuidwest Friesland

Doelstelling

De doelstelling van het Antonius Ontwikkelingsfonds (AOF) is:
“het langdurig ondersteunen van één of meerdere lokale gezondheidszorg
(projecten) in ontwikkelingslanden”.
Naast het langdurig ondersteunen van projecten, zijn ook eenmalige donaties
op aanvraag mogelijk.
De doelstelling wordt gerealiseerd door donaties/giften van medewerkers van
de Antonius Zorggroep en externe giften.
Het AOF is in 1994 gestart als de Mwambani-werkgroep, ter gelegenheid van
de opening van het nieuwe ziekenhuisgebouw.

De stichting

In 2009 is de stichting Antonius Ontwikkelingsfonds opgericht. De stichting
heeft een bestuur en een werkgroep.
Het bestuur komt 3 keer per jaar bijeen. Het bestuur beoordeelt de
aanvragen voor projecten die begroot zijn boven € 1.000,-.
De werkgroep komt 1 keer per 6 weken bijeen. Zij ontvangt de
projectaanvragen, zoekt projecten uit, doet aan fondsenwerving en verzorgt
de informatievoorziening.
Zowel de bestuursleden als de werkgroepleden zijn medewerkers van de
Antonius Zorggroep of zijn dat geweest.

Intentieverklaring

De Antonius Zorggroep, de VMS (Vereniging Medische Staf) en het
AOF zijn een samenwerking voor 5 jaar aangegaan met als doel om de
gezondheidszorg in ontwikkelingslanden structureel te verbeteren, door
concrete gezondheidszorgprojecten te gaan ondersteunen.
Hiervoor worden in gezamenlijk overleg gezondheidszorgprojecten
geselecteerd, die gedurende langere tijd zullen worden ondersteund.
Uitgangspunt is een structurele verbetering van de gezondheidszorg in
ontwikkelingslanden, waarbij de focus met name op kennisoverdracht
is gericht. Het AOF is bereid gedurende 5 jaar financiële ondersteuning
beschikbaar te stellen, waardoor de zelfredzaamheid kan worden bevorderd.
De VMS is bereid om haar leden op te roepen een actieve bijdrage te leveren
aan de uitvoering van gezondheidszorgprojecten in ontwikkelingslanden,
waarbij kennisoverdracht prioriteit heeft.

Structureel Project

Het uitbreiden van de verloskundige zorg met een opvanghuis voor moeder
en kind direct na de bevalling bij een missiepost in de provincie Rivercess,
Liberia.
De overheid wil dat alle zwangere vrouwen in een kliniek bevallen en daarna
enige tijd worden opgevangen om begeleiding en instructie te krijgen voor
een goed verloop van de zorg voor moeder en kind. Dit is met name in het
binnenland belangrijk omdat veel vrouwen nog steeds onder erbarmelijke
omstandigheden thuis bevallen met vaak sterfte tot gevolg van de moeder
en/of het kind.
Het plan is een huis te bouwen naast de bestaande kliniek met 4 kamers en
2 badkamers + toilet en een buitenkeuken (omdat zij gewend zijn zelf voor
hun eten te zorgen). De maat van het huis zal van een bescheiden woonhuis
zijn, ongeveer 100 m2. In eerste instantie kan het huidige personeel dit werk
opstarten met behulp van lokale vroedvrouwen.

Op de website van de Antonius Zorggroep kunt u de ontwikkelingen van het
project en het AOF volgen. Ga hiervoor naar: www.mijnantonius.nl/aof

Donaties

Als (nieuwe) medewerker kunt u het AOF steunen door maandelijks
automatisch een bedrag (€ 1,- of meer) via uw salaris in te laten houden.
Wilt u als niet-medewerker het AOF steunen/donateur worden dan kunt u uw
gift overmaken aan:
Stichting Antonius Ontwikkelingsfonds
NL32 ASNB 8804 3592 34
Postbus 20.000
8600 BA Sneek

Samenstelling bestuur:

Samenstelling werkgroep:

Elli van Eijk, voorzitter
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