Factsheet Ziekenhuis Al Hoceima
Marokko

Land & regio / plaats
Marokko – Al Hoceima
Projectnaam	
Ziekenhuis Al Hoceima – bouw afvaldepot
- verbetering ziekenhuishygiëne
Partner(s)
Santé Pour Tous
Ziekenhuis Al Hoceima – lokale partner
Dhr. El Idrissi – bouw partner
Omschrijving	
De Vebego Foundation streeft ernaar om projecten te ontwikkelen in de landen van herkomst van
onze medewerkers. Aangezien bij de diverse Vebego bedrijven medewerkers werken die van origine
afkomstig zijn uit Marokko, is het een logische keuze een project in Marokko op te zetten.
I n Marokko werkt de foundation samen met de Nederlandse organisatie Santé Pour Tous
(‘gezondheid voor iedereen’). Via dit partnerschap zijn we in contact gekomen met het ziekenhuis
in Al Hoceima. Deze stad ligt in het Rif-gebergte in het Noorden van Marokko. Een gebied waar de
roots liggen van velen van onze medewerkers. Het ziekenhuis heeft een groot verzorgingsgebied
en patiënten moeten lang reizen voordat zij het ziekenhuis bereiken. Er is een groot tekort aan
faciliteiten en artsen. Momenteel zijn er slechts twee chirurgen. Zij voeren 3.000 operaties per jaar
uit.
I n april 2013 hebben de medewerkers van Vebego bedrijven een afvaldepot gebouwd. Door dit
depot is de afvalstroom beter gereguleerd en is de hygiëne in het ziekenhuis verbeterd. Ook hebben
medewerkers bijgedragen aan professionalisering van de schoonmaak. De lokale schoonmakers
kregen een schoonmaakinstructie en hebben samen met onze medewerkers de nieuwe kennis in
praktijk gebracht. Deze schoonmaakwerkzaamheden zijn uitgevoerd met materialen en middelen
die door Alpheios en opdrachtgevers ter beschikking zijn gesteld. In totaal zijn vijf afdelingen en
ongeveer 100 kamers gereinigd!
Op de schoongemaakte afdelingen zijn posters opgehangen met zogenoemde handenwasinstructie.
Dit om het bewustzijn en de dagelijkse hygiëne te verbeteren.

Periode
2013 – april
2014 – voorjaar medio april
Aantal projecten
2013
- bouw afvaldepot
- verbetering ziekenhuishygiëne door schoonmaakinstructie & meewerken
Aantal ambassadeurs	
Totaal hebben 15 medewerkers zich actief ingezet voor dit project door te bouwen met kennis en met handen.
15 deelnemers x 8 uur = 120 uur
Investering in € en tijd
Donatie jaar 2013: € 20.000
 ehalve een donatie van de foundation heeft een relatie van Vebego een aanzienlijk bedrag geschonken. Hiervan
B
zijn afvalbakken besteld.
De werkwagens en middelen zijn gedoneerd door Alpheios en opdrachtgevers van Hago Zorg.
Hoe verder …
Na een succesvol eerste project is besloten om projecten in Marokko voort te zetten en de samenwerking met
Santé pour Tous een structureler karakter te geven.
Wat hebben we geleerd?	
We hebben geleerd dat het voor het realiseren van een project in Marokko belangrijk is om samen te werken
met een partner die goede ingangen heeft in de zorg. In dit project is Santé pour Tous de partner die de ‘deuren
opent’, vervolgens kan Vebego Foundation de verbeteringen op de werkvloer doorvoeren.
 aarnaast hebben we geleerd dat het ook in Marokko goed mogelijk is samen te werken met lokale partijen zoals
D
aannemers en medewerkers van het ziekenhuis. Voor communicatie is het belangrijk deelnemers te hebben die
de Marokkaanse taal beheersen.
Meer weten?
Wil je meer weten over dit project dan kun je een kijkje nemen op de website www.vebegofoundation.nl Of je kunt
contact opnemen met Sander van der Meer – sander.van.der.meer@assistzorg.nl

