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Förslag från styrelsen att flytta föreningens stöd till Moyamba Governmental Hospital 

En av hörnstenarna i Bombali Health Developments verksamhet att varje krona används så rätt och 

effektivt som möjligt i vårt arbete, vilket också resulterat i att många barns liv har kunnat räddas tack 

vare medlemmarnas och givarnas bidrag. Hur pengarna används är av största vikt och något vi hela 

tiden bevakar och utvärderar. Under sista tiden har vi haft anledning att ifrågasätta hur 

barnavdelningen på Kamakwie Wesleyan Hospital fungerar. 

Två saker är problem på Kamakwie Wesleyan Hospital, vilket ni kanske läst lite om på vår blogg: 

Avdelningen har sjangserat. Personer som varit viktiga för verksamheten har slutat, en del av 

personalen har tappat sitt engagemang och sköter inte vården ordentligt. Det andra problemet är att 

vi inte längre kan bemästra korruptionen. Den är en realitet i ett land som Sierra Leone, och vi har 

hittills kunnat hålla den stången. Den nuvarande ledningen för sjukvården inom Wesleyan Church har 

gjort kraftfulla försök att betvinga korruptionen, men den har tyvärr hittills endast haft begränsad 

framgång. Efter att ha besökt sjukhuset och noga utvärderat verksamheten bedömer vi att sjukhusets 

statistik för antal patienter, läkemedelsanvändning mm, vilken är grund för deras fakturering till oss, 

inte längre går att lita på. Våra framförda krav på förbättringar uppfylls inte som vi önskar. Vilket 

resulterar i att vi inte längre kan garantera att pengarna används så väl som vi lovat.  

Styrelsen och Lars Seligman har övervägt olika lösningar, bland annat att stödja barnavården på ett 

bättre fungerande sjukhus. Vi har sonderat och besökt Moyamba Governmental Hospital och dess 

barnavdelning, där Lars Seligman sedan länge har personliga kontakter. Styrelsen föreslår nu att vi 

stödjer detta sjukhus istället.  

Sjukhuset i Moyamba ligger i centrala Sierra Leone, i ett uttalat fattigt område. Dess upptagnings-

område är större än Kamakwie-sjukhusets. Sjukhuset är statligt. Det innebär att personalen får säker 

lön. Nackdelen är att personalen inte alltid arbetar maximalt, men med bonus som stimulans fungerar 

det bra. Staten ska stå för läkemedel men de är otillräckliga. Om vi bidrar med pengar till bonus och 

läkemedel får våra pengar en kraftfull hävstångseffekt. Med förhållandevis lite pengar tror vi oss kunna 

åstadkomma mycket. Korruptionen är dessutom sannolikt mycket begränsad. I motsats till Kamakwie 

kan vi skriva avtal så vi får total kontroll över våra utgifter för t ex läkemedel. Vi räknar med att få stort 

inflytande över vården, och inte vara enbart bidragsgivare utan samarbetspartner. 

Styrelsen föreslår: 

Att vårt stöd till Kamakwie Wesleyan Hospital fortsätter under oktober men avslutas därmed. 

Föreningens stöd flyttas till Moyamba Governmental Hospital. Ambitionen är att det stödet ska börja 

ges i Moyamba senast vid årsskiftet.  

Styrelsen menar att detta är det bästa sättet att förvalta det förtroende som ni medlemmar och givare 

hittills gett vår verksamhet. Lars Seligman kommer att åka till Moyamba i början av november för att 

säkerställa hur vi skulle kunna samverka med Moyamba-sjukhuset, och att vi kan få den kontroll på 

pengar och resultat som givarna kan begära. En av våra givare kommer att interimistiskt stödja 

Moyamba-sjukhuset till dess att Bombali Health Development formellt startar sitt samarbete, om extra 

medlemsmötena så beslutar. 


