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1. Introductie 
 

Dit is het halfjaarverslag 2022 van de Wouter Nolet Stichting. Onder de naam Wouter 

Nolet Scholarship Fund (WNSF) verstrekt de Stichting  studiebeurzen aan 

gezondheidszorg medewerkers in Siërra Leone die het Surgical Training Programma (STP) 

van CapaCare willen volgen en daarmee assistent chirurg of verloskundige willen worden.  

Daarnaast ondersteunen wij sinds kort een nieuw gezondheidszorg project, ‘Maternal 

Outreach Project (MOP)’ genaamd,  dat voorlichting en ultrasound scanning diagnostiek 

levert aan zwangere vrouwen in afgelegen gebieden rondom het Masanga ziekenhuis.  

 

 

2. Achtergrond 
 

We doen dit om het gezondheidszorgsysteem in Siërra Leone te helpen verbeteren.  

Siërra Leone is het 182e van de 189 landen op de Human Development Index ranking. 

Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens, met grote en 

toenemende ongelijkheid. Siërra Leone heeft slechts 245 artsen op een bevolking van 7,5 

miljoen inwoners. Dat komt neer op 0,033 per 1000 inwoners. Ter vergelijking: Nederland 

heeft 3.3 artsen per 1000 inwoners. Dat is 100 keer zoveel. Naar schatting heeft zo’n 60% 

van de bevolking nog nooit in zijn/haar leven een arts bezocht.  

3. Organisatie 
 

In het afgelopen halfjaar hebben we de stijgende lijn van het vorige halfjaar door kunnen 

zetten. We hebben schenkingen ontvangen van een aantal goede doelen Stichtingen, we 

hebben nieuwe studenten kunnen toevoegen en we hebben gewerkt aan het projectplan 

voor het nieuwe ‘outreach’ project voor zwangere vrouwen. Veel aandacht is besteed aan 

de samenwerking met de lokale CapaCare organisatie. Bij de implementatie van onze 

plannen zijn intensieve kontakten onderhouden met de CapaCare medical doctor/ 

program coordinator (opvolgster van Wouter), de lokale HR officer en de admin/finance 

officer. Het social media team is bezig geweest met de voorbereiding van de CPC loop in 

september, postings op WhatsApp en Instagram alsmede de vernieuwing van de website. 

Allemaal enthousiaste mensen die de Stichting een warm hart toedragen.  

Wij zijn daar heel dankbaar voor. 
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4. Fondsen 
 

Het totaal opgehaalde bedrag aan charity is in de 1e helft van 2022 gestegen naar EUR 

250.000. Dit is voldoende om studiebeurzen te verstrekken aan zo’n 40 studenten over 

een periode van 7 jaar, rekening houdend met een 3-jarige STP training. Na 7 jaar 

verwachten wij dat lokale instellingen deze faciliteit voor studenten kunnen overnemen. 

 

In het 2e half jaar gaan we een stapje verder. We gaan deelnemen in een nieuw project, 

‘Maternal Outreach Project (MOP)’ genaamd (zie paragraaf 7). Voor dit project starten we 

in september een nieuwe fondsenwervingsronde om nog eens extra EUR 300.000 voor 

een periode van 5 jaar voor dit project in te zamelen. Het heeft namelijk geen zin om na 

1-2 jaar zoiets te moeten stoppen. We hebben daarbij de volgende acties voorzien: 

• Runners event: bijdrage van onze community deelnemers aan de CPC Den Haag 

• Netwerk campagne: gericht op goede doelen Stichtingen en prive personen 

5. Studenten 
 

In april van dit jaar hebben we aan zes nieuwe studenten een studiebeurs gegeven. We 

maakten gebruik van een specifieke selectiemethode waarbij ook CapaCare Nederland 

betrokken was.  Drie van de zes kandidaten hebben meteen een volledige beurs gekregen. 

Ze werden genomineerd door de partner ziekenhuizen en brachten voldoende ervaring 

in de gezondheidszorg mee. De drie andere kandidaten waren afkomstig van de School 

of Clinical Science Makeni (SCSM), een studiecentrum in de gezondheidszorg. Zij bleken 

geen enkele werkervaring in de zorg te hebben. Om die reden zijn we naar hen toe wat 

terughoudend geweest en hebben een proefperiode van 7 maanden ingelast tot de 

overgangsexamens. Halen zij die eaxmens dan krijgen ook zij een volledige studiebeurs.     
 

De eerste 8 studenten: Abdulai en Sheka werden in oktober 2021 geselecteerd, de anderen in april 2022 

 

 
 

We onderhouden directe kontakten met deze studenten. Een van hen fungeert als 

centraal aanspreekpunt. Op de website van het WNSF (www.wnsf.nl) is een apart domein 

ingericht waar enerzijds kandidaten elektronisch een studiebeurs kunnen aanvragen, 

anderzijds gesponsorde studenten hun studieresultaten kunnen uploaden.  Gesponsorde 

students ontvangen maandelijkse toelagen van EUR 150,- plus éénmalige een laptop. We 

hebben voor de betalingen een account geopend bij een lokale Bank in Siërra Leone. 

  

http://www.wnsf.nl/
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6. SCSM 
 

Het huidige Surgical Training Programma (STP) van CapaCare duurt drie jaar. 

Afgestudeerden  krijgen een diploma en worden Surgical Assistant Clinical Health 

Officers (SACHO’s).  De SACHO’s hebben een goede naam opgebouwd maar worden hoe 

langer hoe moeilijker opgenomen in de (district) ziekenhuizen. Daar zijn verschillende 

redenen voor aan te geven. Doktoren zijn terughoudend bij het overlaten van chirurgische 

behandelingen aan assistenten (verdienen minder geld). En de regering is van oordeel dat 

deze assistent chirurgen/verloskundigen ingezet moeten worden bij de Public Health 

Units (PHU's) in plaats van bij de ziekenhuizen, waar hun opleiding tot zijn recht komt.  

 

Wouter heeft dit probleem al onderkend en ging destijds gesprekken aan met het 

Ministerie van Volksgezondheid en Hygiëne om het curriculum van de training te 

upgraden naar een officiële medische standaard. Drie maanden geleden is de aansluiting 

van de STP training bij de School of Clinical Science Makeni (SCSM) alsnog tot stand 

gekomen en behalen studenten vanaf nu een bachelor degree met de titel van Surgical 

Clinical Officer. Deze erkenning van de opleiding zal zeker helpen, maar er is meer nodig 

om onze afgestudeerden gemakkelijker aan de slag te krijgen (zie paragraaf 7). 

 
 

Door de aansluiting met SCSM wordt aan de huidige 3-jarige STP training in Surgery/ 

Obstetrics (donkerblauwe cellen) een 2-jarige basisopleiding (lichtblauwe cellen) 

toegevoegd. SCSM wordt eindverantwoordelijk voor de hele opleiding, CapaCare blijft de 

STP training verzorgen. Na 2 jaar basisopleiding kunnen studenten alsnog een aanvraag 

voor een studiebeurs voor de STP training bij ons indienen (Selection Halfway).  

 

Deze nieuwe opzet brengt met zich mee dat onze WNSF studiebeurs faciliteit gelijk 

getrokken moet worden met die van 2 andere specialisaties om te voorkomen dat 

studenten om financiële redenen voor een specialisatie keizen: 

• Paediatrics (gele cel) door German Doctors 

• Internal Medicine (groene cel) door Partners in Health 

Wij zijn inmiddels gesprekken gestart met deze 2 NGO’s om de beursprogramma’s op 

elkaar af te stemmen. 
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7. MOP 
 

Het Masanga ziekenhuis heeft lange tijd geëxperimenteerd met ‘outreach’ projecten 

waarin vanuit het ziekenhuis een vorm van mobiele gezondheidszorg werd geboden aan 

mensen in afgelegen gebieden (straal van 35-70 km rondom het ziekenhuis). Zij kunnen 

niet naar het ziekenhuis komen door gebrek aan transport, slechte wegen of armoede.  

 

De meest kwetsbare groep in die gebieden zijn de zwangere vrouwen die op die manier 

verstoken zijn van enige vorm van professionele zwangerschapscontrole en dus een hoog 

risico lopen in geval van gecompliceerde bevallingen. Dit is een van de hoofdredenen 

waarom in Siërra Leone de Maternal Mortality Rate (MMR) zo hoog is.  

 

 
 

Het Masanga ziekenhuis heeft een speciaal project ontwikkeld, Maternal Outreach 

Program (MOP) genaamd, dat tot doel heeft zwangere vrouwen in het district Tonkilili met 

behulp van ultrasound scanning standaard te gaan diagnostiseren en van een betere 

voorlichting omtrent gezinsplanning, veilige zwangerschap en bevalling onder begeleiding 

te voorzien. Met behulp van een speciaal uitgeruste ambulance worden bezoeken 

gebracht aan vier vooraf geselecteerde afgelegen dorpen. Hoge risico zwangerschappen 

worden doorverwezen en begeleid naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Deze interventies 

worden uitgevoerd door Maternal Health Officers, die gedeeltelijk worden gerekruteerd 

uit de door ons gesponsorde STP studenten. 

 

We hebben besloten om, naast onze studiebeurs activiteiten, ook dit MOP project 

financieel en met goede raad te gaan steunen omdat uit een voorafgaande pilot is 

gebleken dat de impact ervan op de gezondheidszorg in Siërra Leone groot is en het goed 

aansluit bij de ondersteuning van onze studenten. Er wordt een extra verloskundige 

echografie training gegeven en studenten kunnen ervaring opdoen in de grotere stroom 

van verloskundige operaties die dit soort projecten met zich meebrengt.  

Verder spreekt het ons aan dat grote nadruk komt te liggen op de kosten effectiviteit van 

deze interventies. Uitgangspunt is dat hiermee levens van zwangere vrouwen en kinderen 

gered gaan worden en handicaps als gevolg van zware bevallingen voorkomen. Dit kan 

allemaal goed gemonitord worden en naderhand in relatie gebracht worden met de 

kosten van de hele ‘operatie’. We verwachten aan het eind van dit jaar de eerste resultaten 

van de effectiviteit evaluaties.  


