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VOORWOORD 
De stichting Faridpur is in 2001 opgericht na een bezoek in 2000 van dr. Cees Spronk, plastisch chirurg 
bij MCL - Leeuwarden, aan zijn zwager Shamim Haque in Faridpur in Bangladesh. Bij die gelegenheid 
bood Cees Spronk aan om kosteloos kinderen te opereren. De toeloop was enorm. Ruim 30 kinderen 
konden worden geopereerd, maar velen moesten worden afgewezen. Daarna is Cees Spronk elk jaar 
teruggekeerd, vanaf 2004 vergezeld door een team van artsen. De `Plastic Surgery Camps` zijn in 
Bangladesh inmiddels een begrip geworden. Het ziekenhuis in Faridpur stelt hiervoor personeel, bedden 
en operatiekamer gratis beschikbaar. 
In 2002 werd in Faridpur onze zusterstichting Faridpur Welfare Foundation (FWF) opgericht, waarin 
lokale artsen en bestuurders zitting hebben. De voorzitter van FWF is Shamim Haque. Hij betaalt de 
verblijfskosten tijdens het  “Plastic Surgery Camp”.  
 
 
Faridpur kent heel veel ontheemde kinderen. Zo ontstond ook het plan om in Faridpur een kindertehuis 
te bouwen. Dit is in 2008 gerealiseerd en 100 kinderen hebben nu 10 km buiten de stad Faridpur een 
prachtig thuis gevonden, waar naast opvang ook wordt voorzien in scholing. Het kindertehuis heeft de 
naam “Holland Children House” gekregen.  
Er blijft een grote behoefte aan opvang van kinderen en daarom wordt binnenkort begonnen met een 
uitbreiding van het kindertehuis met een gebouw, zodat er binnen niet al te lange tijd 130 kinderen 
gehuisvest kunnen worden. Dan zullen ook de oudere jongens en meisjes gescheiden kunnen wonen. 
Er wordt geprobeerd om ter plaatse inkomsten voor het tehuis te genereren. De baten hiervan zijn tot nu 
toe beperkt en het tehuis blijft dan ook aangewezen op steun vanuit Nederland. De echtgenote van Cees 
Spronk, Neeltje Spronk, draagt de zorg voor de ondersteuning aan het kindertehuis. 
 
Vanaf 2005 is onze stichting ook actief in Mangu in Nigeria, waar Cees Spronk vroeger als lepra-arts heeft 
gewerkt in het Cocin Hospital en Rehabilitation Centre. In samenwerking met Interplast Holland, een 
hulporganisatie van Nederlandse plastische chirurgen, bieden we hier directe medische hulp.  
Naast het werk van Cees Spronk steunen we in het Cocin Hospital ook het medische werk van dr. Arend 
van de Venis uit Leuvenheim. Ook Arend van de Venis heeft hier vroeger als lepra-arts gewerkt en hij 
komt eenmaal per anderhalf jaar om kinderen en jongvolwassenen met een handicap te opereren. Het 
betreft hier patiëntjes en patiënten met klompvoeten, met extreme O- en X-stand van de benen en met 
dwangstand van de benen door polio.  
In 2010 is begonnen met een uitbreiding van het ziekenhuis door middel van de bouw van een paviljoen 
met plaats voor 50 patiënten. Dit is nodig omdat er een gebrek is aan bedden, waardoor de patiënten nu 
vaak op matrassen op de grond moeten liggen. Hiervoor hebben we voor een deel subsidie gekregen van 
Impulsis, de rest is door de stichting bijeengebracht. 
Wij steunen in Mangu ook de aan het Cocin-ziekenhuis verbonden projecten, waaronder een 
revalidatiecentrum en een school met internaat voor gehandicapte kinderen. Annemiek van de Venis, de 
echtgenote van Arend van de Venis en Neeltje Spronk zetten zich in voor deze projecten in Mangu. 
 
In 2010 zijn in Faridpur 194 operaties verricht en in Mangu 152 operaties door Cees Spronk en zijn 
medische teams. Sinds het bestaan van de stichting Faridpur zijn nu in totaal 1554 patiënten, veelal 
kinderen en volwassenen met een hazenlip of met ernstige brandwonden, geheel kosteloos geopereerd  
 
Onze stichting bestaat uit vrijwilligers die zonder enige financiële vergoeding hun werk doen. Met uw 
blijvende steun kunnen wij mensen een beter leven bieden en kinderen weer uitzicht geven op een 
betere toekomst. Daarbij streven wij er naar om uw giften voor 100% direct ten goede te laten komen 
aan het project, waarvoor u hebt gegeven. 
In dit tiende jaarverslag vindt u een samenvatting van de activiteiten en een verantwoording van de 
gelden die we in 2010 hebben ontvangen. Wij willen graag doorgaan met hulp te bieden.  
 
Oentsjerk, mei 2011,  
Piet Poortenga, voorzitter Stichting Faridpur. 
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Doelstelling van de Stichting Faridpur.  
De stichting Faridpur heeft als doel hulp te bieden aan de allerarmsten in deze wereld door middel van 
medische en niet-medische projecten De stichting steunt de plastisch-reconstructieve zorg in Faridpur 
(Bangladesh) en in Mangu (Nigeria), gegeven door plastisch chirurg Cees Spronk met zijn medisch team, 
en het medische werk van Arend van de Venis in Mangu. Voorts steunen wij in Faridpur en Mangu 
projecten voor opvang, opvoeding, scholing, revalidatie en rehabilitatie van kinderen. Dat laatste 
betekent dat de kinderen wordt geleerd hun handicap te accepteren en hoe er mee te functioneren in de 
maatschappij. 
 
In 2010 bestond het bestuur van de stichting Faridpur uit: 

 
Voorzitter:      Correspondentie en contact: 
Piet Poortenga      Neeltje Spronk-Mulder 
Nieuwe Straatweg 66     Wynzerdyk 43 
9061 CR Gytsjerk     9062 GP Oenstjerk 
tel. 058 – 2561379   tel.058-2562029 

e-mail: neeltjespronk@hetnet.nl 
 
Secretariaat:    
Thea Booijink-van Raaij     Jeltje Geense-Doeleman 
Staniasingel 16      Zevenhuizen 5 
9062 GM Oentsjerk     9064 DE Aldsjerk 
tel. 058-2562551     tel. 058-2563326 
 
Penningmeester: 
Liny Roodhof-Swaagman               Annemiek van de Venis 
Heemstrasingel 48     Kerkweg 1 
9062 GH Oentsjerk     6974 AM Leuvenheim 
tel. 058-2562699     tel. 0575-564235 
 
 
 
Om de lokale werkzaamheden in Faridpur goed te besturen is in 2002 onze zusterstichting Faridpur 
Welfare Foundation (FWF) opgericht. Hierin hebben lokale artsen en bestuurders zitting. De voorzitter 
van FWF is de heer Shamim Haque. 
 
 
Website.  
De website van onze stichting is www.stichtingfaridpur.nl. Naast alle jaarverslagen kunt u hier 
uitgebreide verslagen lezen van onze werkzaamheden en projecten. 
De website wordt beheerd door Johan de Wagt, wonend in Zuidhorn. Er is ook een Engelstalige versie 
van de site zodat deze ook kan worden gebruikt in Faridpur en Mangu. Berend Wijbenga uit Gytsjerk 
zorgt voor de vertaling. 
 
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel - Friesland onder nr. 01094054 
Het bankrekening nummer van de stichting Faridpur is 292 662 610 (Friesland Bank). 

 
Sinds 1 januari 2003 hebben we het ANBI-keurmerk, waardoor giften aan onze stichting gedaan, geheel 
of gedeeltelijk mogen worden afgetrokken van het belastbare inkomen. 
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BANGLADESH  

Plastic Surgery Camp (no. 8) in Faridpur van 16 januari – 30 januari 2010. 
Het medisch team dat dit jaar in Faridpur de operaties heeft uitgevoerd bestond uit dr. Cees Spronk, 
prof. dr. Paul Spauwen plastisch chirurg uit Nijmegen. Verder uit dr. Corien van Rijswijk anesthesioloog 
en mevr. Aafke Lautenbach anesthesiemedewerker , beiden werkzaam in het MCL-Leeuwarden. Ook was 
er dit keer een fysiotherapeut mee, de heer Steven Bannink, 
Mede dankzij de door onze lokale zusterstichting Faridpur Welfare Foundation getroffen voorbereidingen, 
verliep de organisatie weer voortreffelijk en ook dit jaar kon het achtste Plastic Surgery Camp weer 
succesvol worden afgesloten. De operaties werden, zoals altijd, verricht in het General Hospital in 
Faridpur. In nauwe samenwerking met de lokale artsen en verpleegsters werden in totaal 194 operaties 
verricht, voor het merendeel bij patiëntjes en patiënten met hazenlippen en/of gespleten gehemelten en 
brandwonden.  
Het is werk dat veel voldoening geeft. Zo was het erg mooi om te zien hoe blij een moeder was dat haar 
kindje van anderhalf jaar, dat geen neus had door een bepaalde hazenlipafwijking, een neusje had 
gekregen dankzij een neusconstructie.  
Steven Bannink heeft met de fysiotherapeuten in het ziekenhuis een plan opgesteld hoe vergroeiingen na 
brandwonden het beste kunnen worden behandeld. 
 

                                
 
Kindertehuis Holland Children House (HCH). 

Samen met het medisch team was ook Neeltje  Spronk in januari  in Faridpur, evenals de echtgenote van 
Paul Spauwen, Elizabeth Spauwen. Momenteel wonen er 100 kinderen in het kindertehuis. Zij wonen er 
in groepen, als waren het gezinnen, bestaande uit tien tot twaalf kinderen met een pleegmoeder en een 
assistent-pleegmoeder.  
Zij hebben een aantal keren het kindertehuis met de school bezocht. In de gesprekken kwam naar voren 
dat er een nieuwe keuken nodig was omdat de oude keuken niet meer aan de eisen voldeed. Eind 2010 
is er al een nieuwe keuken gerealiseerd met geld van de stichting. (Gift via Elizabeth Spauwen van de 
Rotary in Oosterbeek) Voor deze keuken is er nu een stukje grond, waar de moeders samen met de 
kinderen groenten verbouwen. 
In de gesprekken met de moeders bleek ook dat de moeders de kinderen meer eiwitten zouden willen 
geven. Ze wilden daarom graag een paar melkkoeien 
Verder heeft Neeltje Spronk de algemene gang van zaken en de operationele kosten van het kindertehuis 
en de school besproken met directeur Manik en de boekhouder. Zij hebben dit gedaan aan de hand van 
de maandelijks door hen aan ons gestuurde rapportages. 
 
Uitbreiding van het HCH: 
Bij het bezoek in januari 2010 gaf directeur Manik aan dat er behoefte was ontstaan aan een scheiding 
van de ouder wordende jongens en meisjes. Tevens is er nog altijd een grote vraag naar opvang van 
straat- en weeskinderen. We hebben daarom besloten tot de uitbreiding van het tehuis met een vierde 
gebouw voor 30 kinderen, waarbij dan ook de scheiding kan worden gerealiseerd.  
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De school, Sunflower Kindergarten, bij het HCH: 
 

De school functioneert heel goed en er was dit jaar voor de tweede keer een groep kinderen, die examen 
heeft gedaan voor de middelbare school.  
 
 

                                                             
                          
 

Verbouw van groente en fruit 
Op het terrein van het Holland Children House wordt op kleine schaal groente en fruit verbouwd voor 
eigen gebruik. 
 
Visvijvers 

Bij het Holland Children House zijn twee viskweekvijvers. Twee maal per week staat vis uit eigen vijver 
op het menu van het kindertehuis. 
 
Boerderij 

Aan de vraag van de moeders is voldaan. Er zijn dit jaar vijf koeien gekocht. Dit kon dankzij een gift via 
Elizabeth Spauwen. De melk wordt gebruikt om de kinderen iets extra’s te kunnen geven. Ook leren ze 
daardoor hoe om te gaan met dieren. 
 

                                    
                                          Een van de jongens met de koeien.  
 
Project pootaardappelen 
Er wordt geprobeerd ter plaatse inkomsten voor het tehuis en de school te genereren. In dit kader is 
onze lokale zusterstichting, de Faridpur Welfare Foundation, in 2009 gestart met een proefproject met 
pootaardappelen. Dit proefproject zal drie jaar duren. Als dit project lukt, hopen ze een vergunning te 
krijgen om pootaardappelen te importeren en te verkopen aan lokale boeren. De eventuele winst hieruit 
zal dan ten goede komen aan het kindertehuis. 
Ondanks de bovenstaande projecten blijven het tehuis en de school voorlopig echter volledig 
aangewezen op steun van onze stichting Faridpur.  
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NIGERIA 
 
Inleiding: 
Het ziekenhuis in Mangu, waar dr.Spronk met zijn team, is het Cocin Hospital en Rehabilitation Centre. 
Cocin betekent: Church of Christ in Nigeria. Cees Spronk heeft hier al gewerkt van 1974 t/m 1980. In die 
tijd was het nog een lepraziekenhuis. Momenteel is het een algemeen ziekenhuis met een 
revalidatiecentrum en een school voor gehandicapte en gezonde kinderen.  
Cees Spronk en zijn team opereren er twee keer per jaar in samenwerking met Interplast Holland, een 
hulporganisatie van plastische chirurgen. 
Arend van de Venis, die na Cees Spronk als lepra-arts in Mangu heeft gewerkt, gaat een keer per 
anderhalf jaar naar Mangu om daar te opereren. 
 
Dankzij de inzet van de staf functioneert het Cocin ziekenhuis goed. De gebouwen en apparatuur zijn 
echter in zeer slechte staat. In 2010 is dan ook gestart met de bouw van een nieuw paviljoen voor 50 
patiënten. Het geld hiervoor komt voor een groot deel van Impulsis en van onze stichting.  
Er blijft behoefte bestaan aan een nieuwe operatiekamer en operatiekamerapparatuur. 
 
VERPLEEGKOSTEN: 
Voor de verpleegkosten rondom de operatie moeten patiënten € 60 aan het ziekenhuis betalen. Dit is 
vaak een reden voor de mensen om van de operatie af te zien omdat ze dit geld niet hebben. Onze 
stichting heeft daarom besloten per patiënt een bedrag van € 50 bij te dragen 
Voor kinderen, die na de operatie revalidatie nodig hebben, moet een bedrag van € 200 per kind worden 
betaald voor verpleegkosten, revalidatie en krukken etc. Dit bedrag van € 200 wordt ook door onze 
stichting betaald. 
 
Bezoek  van het plastisch-chirurgisch team van 6 t/m 21  maart 2010. 

Het team bestond uit Cees Spronk en verder uit: Chantal Moues, plastisch chirurg in opleiding in het 
Erasmus MC Rotterdam, Rob Niemeijer, anesthesioloog, Geke Hoeksma, anesthesieassistente, Fatima van 
Klaveren, operatieassistente. De laatste drie allen werkzaam in het MCL in Leeuwarden. Zij werden ter 
plaatse bijgestaan door dr. Thomas, plastisch chirurg, in de plaats Keffi in Nigeria. 
Op het moment van verblijf was het politiek onrustig in Nigeria. De Nederlandse ambassade had hen 
daarom aangeboden hen op te halen. Daar het in Mangu echter rustig was is er besloten om te blijven. 
Door het team zijn in totaal 77 patiënten geopereerd, waarvan 50 met brandwonden, 8 met hazenlippen 
en 19 met andere afwijkingen. Gezien het grote aantal brandwonden denkt dr.Spronk aan het oprichten 
van een brandwondencentrum. 
Een probleem in het ziekenhuis is het grote verloop van de artsen (hun salaris is lager dan van artsen in 
andere ziekenhuizen). Misschien zou ook een betere uitrusting van het ziekenhuis dit verloop kunnen 
verminderen. 
 

                
 
                                       Jongetje met hazenlip voor en na de operatie. 
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Bezoek van het plastisch-chirurgisch team van 9 tot en met 23 oktober. 
Deze keer bestond de groep uit Cees Spronk, Jan Jaap van der Biezen plastisch chirurg, Maarten Schulein 
anesthesioloog, Jan Eenling anesthesieassistent, allen werkzaam in het MCl en Anneke Visser, 
operatiekamerassistent, werkzaam in de Sionsberg Dokkum. Neeltje Spronk was eveneens mee op deze 
reis.   
Er zijn in totaal 75 patiënten geopereerd: 40 patiënten met brandwonden, 6 met een hazenlip en 29 met 
andere problemen. Voor huidtransplantatie bij mensen met brandwonden is een skin-graft machine 
aangeschaft. Dit was mogelijk door een donatie van de stichting de Kootje Fundatiën.  
Ook is het nieuwe paviljoen in aanbouw bezichtigd. 
 

            
                                    Bouw van het paviljoen.                                       Het nieuwe paviljoen. 
      
Omdat de Nederlandse ambassadeur, de heer Bert Ronhaar, in de week na 23 oktober op bezoek kwam, 
zijn Cees en Neeltje Spronk langer gebleven dan de rest van het team. De ambassadeur was erg positief 
over wat tot stand is gekomen en heeft gezegd dat we ook in de toekomst op steun van hun kant kunnen 
rekenen. Namens de ambassade heeft hij het geld geschonken voor een sterilisatieapparaat dat geschikt 
is voor de lokale omstandigheden. Deze autoclaaf was er al en werkte goed.  
    

De school met meisjes- en jongensinternaat voor de gehandicapte kinderen.  
Neeltje Spronk en Annemiek van de Venis zetten zich in voor de school met internaat voor gehandicapte 
kinderen. In 2007 is deze school opgeknapt en uitgebreid en er is een schoolbus aangeschaft voor het 
vervoer van de kinderen. In 2009 heeft de school een nieuwe leermethode geïntroduceerd. Ook is er 
toegang tot internet gekomen via de op het complex geïnstalleerde internetaansluiting. Verder is het 
meisjesinternaat opgeknapt. Dit alles is betaald door onze stichting. 
 

          
                                              Kinderen in hun uniform in de banken. 
                                         
Neeltje heeft tijdens haar verblijf de school en het meisjes- en jongensinternaat bezocht.  
Op de school zitten nu 250 kinderen, 35 daarvan zijn gehandicapte kinderen die in het internaat 
verblijven. De andere kinderen komen uit de omgeving. Dit jaar stroomden er 18 kinderen door naar het 
vervolgonderwijs. Er is een nieuwe vergaderruimte gekomen. Het geld hiervoor kwam van de federale 
regering. 
In het jongensinternaat zijn er met geld van de stichting in 2010 nieuwe toiletten gekomen. 
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Bestuur Stichting Faridpur 
Het bestuur is in 2010 vier keer bijeen geweest. Enige leden hebben daarnaast persoonlijk overleg gehad 
met Shamim Haque, voorzitter van de Faridpur Welfare Foundation.  
Uit Faridpur krijgen we per email maandelijks een financieel overzicht van het kindertehuis, waardoor wij 
een zeer goed beeld hebben van inkomsten en uitgaven. Van het ziekenhuis in Mangu krijgen we ieder 
jaar een jaarverslag. In april 2010 is een nieuw informatiebulletin met foto’s uitgebracht. 
Fondsenwerving. 

De stichting is erg dankbaar voor alle giften, die we ook in 2010 weer mochten ontvangen van 
kerkgemeenschappen, scholen, stichtingen. Grote giften kregen we ook van particulieren. We zijn blij met 
elke gift, ongeacht de grootte van het bedrag, omdat het een uitdrukking is van een hartverwarmende 
steun. Hieronder vermelden wij de grootste donaties van stichtingen of organisaties. 
Voor medische hulp in Mangu: 

Van Impulsis, een initiatief en samenwerkingsverband van Edukans, ICCO en Kerk in Actie, kregen we 
een bijdrage van € 31.650, - die speciaal bestemd is voor een nieuw paviljoen voor 50 patiënten.  
Interplast Holland betaalt bij alle bezoeken  reis- en verblijfkosten van het medisch team. 
Van de Kootje Fundatiën kregen we voor de skin-graft machine € 4.861,-  
Via Interplast kregen we van de ambassade € 3077, - voor een autoclaaf.  
Van de Stichting “de Zutphense H.A.N.D.” kregen we 2000, - euro. Dit bedrag is gegeven ten behoeve 
van een septic tank voor het nieuwe gebouw.  
In Leuvenheim werd op 14 februari weer een “Leuvenheimse Beekloop” gehouden, die € 3200, heeft 
opgebracht. 
Ook was er weer een 'wintermarkt' op zaterdag 27 november in de Grote Kerk in Brummen. Deze markt 
bracht € 4000, - op. 
In diezelfde Grote Kerk is iedere dinsdagmorgen een “open-deurochtend” waar koffie geschonken wordt 
voor ieder die daar trek in heeft en waar ook van alles vervaardigd wordt én verkocht voor onze stichting, 
zoals: kaarten, jam, en mooi handwerk. De opbrengst daarvan was in 2010 € 350, -.  

     
Voor het kindertehuis in Faridpur: 
De Ronde Tafel in Leusden schonk ons € 5000, -. 
De Prins Willem Alexander School in Elburg bracht € 1000, - bijeen. 
De Oecumenische Werkgroep Trynwalden schonk de stichting € 1000, -. 
Voor de nieuwe keuken is € 15.000, - geschonken door de Rotary uit Oosterbeek.  
Van de Van der Meer-Boerema Stichting kregen we € 10.000, - voor de uitbreiding van het kindertehuis. 
In december 2009 heeft Neeltje presentaties gehouden op scholen in het Bildt. Naar aanleiding van deze 
presentaties zijn er op deze scholen in 2010 acties gehouden. De opbrengst hiervan was € 4095, - 
Neeltje en Cees hebben samen met andere bestuursleden in 2010 zeven presentaties gegeven. In totaal 
bracht dit een bedrag van € 1818, - op.  

                                                     In de nieuwe keuken.      
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Vervolg fondsenwerving:   
                                                                          

Kerst- en tuinfair voor het kindertehuis in Faridpur: 

 
Tuinfair 2010. 

Op zaterdag 29 mei is voor de zevende keer een fair gehouden in de mooie tuin van de familie Spronk.  
Planten, bloemstukken, sjaals en kaarten werden te koop aangeboden en ook Afrikaanse 
kunstvoorwerpen. De Afrikaanse muziek van Apa Djembé zorgde voor een passende sfeer. Heel wat 
vrijwilligers hebben voor die dag iets gedaan en het resultaat was ernaar: de opbrengst was € 4.483, -! 
 

                                                 
 
Kerstfair 2010. 

Zaterdag 11 december heeft de Stichting Faridpur samen met de drie zorgboerderijen in Oentsjerk en 
Munein weer een kerstmarkt georganiseerd. De locatie was dit jaar de praktijkschool voor de veeteelt 
(PTC+) in Oentsjerk. De kerststukjes, door vrijwilligsters gemaakt, werden heel goed verkocht.  
Het aanbod van sieraden, sjaals en kaarten viel goed in de smaak en de modeshow trok veel bekijks. 
De opbrengst was voor tweederde deel voor de stichting Faridpur, dit was een bedrag van € 4605, -. De 
rest (eenderde deel) ging naar de zorgboerderijen.  
 

                                                

  

Actie voor het werven van donateurs voor het kindertehuis in Faridpur: 

Omdat we gedurende langere tijd in de kosten van het kindertehuis moeten voorzien, werven we 
donateurs voor het tehuis; zij kunnen maandelijks een bedrag naar keuze storten. NB: Een kind kost 
minder dan € 1 per dag inclusief scholing! 
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Financieel verslag 2010      

Inkomsten:       

Giften kindertehuis Faridpur                                         € 83374,76  

Giften medisch werk Faridpur                                           € 550,00  

Voorschot reiskosten Faridpur                                       € 1246,95  

Giften school Mangu                                                     € 1665,00  

Giften Impulsis paviljoen Mangu                                                    € 31650,00  

Giften medisch werk Mangu                                        € 27050,61  

Rentebaten rekening courant                                        € 1427,77  

Rente internetspaarrekening                                          € 1773,33  

Totaal inkomsten jaar 2010                                       € 148738,42  

        

Uitgaven:        

Kosten kindertehuis Faridpur voor 2011*                        € 35000,00  

Aanbetaling bouw uitbreiding HCH  € 25000,00  

Nieuwbouw keuken HCH                                                € 5035,04  

Medisch werk Faridpur                                                   € 6065,46  

School Mangu                                                             € 2597,59  

Bijdrage Impulsis paviljoen Mangu  € 31650,00  

Bijdrage Stichting Faridpur paviljoen Mangu € 31650,00  

Medisch werk Mangu                                               € 19166,07  

Kamer van Koophandel en admin.kosten                          € 327,83  

Bankkosten                                                                   € 182,10  

Totaal uitgaven jaar 2010                                          € 156674,09  

        

*Kosten kindertehuis Faridpur voor 2010 werkelijk:    

 Kindertehuis  € 32.563,55    

 School             € 4.942,72    

        

Saldo 1 januari 2010                                                 € 137104,00  

Rekening courant                                                     € 36624,88  

Internetspaarrekening                                                 € 100479,12  

        

Saldo 31 december 2010   € 129168,33  

Rekening courant                                                        € 26915,88  

Internetspaarrekening                                               € 102252,45  
De jaarrekening is opgesteld door F.T.Bangma-Wander van Afion Administraties B.V. te Snakkerburen. 

Opm.: De reiskosten van de medische teams worden betaald uit speciale schenkingen. De reiskosten van 
de niet-medische deelnemers aan de reizen worden door hen zelf betaald. 
Tot slot: Voor het levensonderhoud en de scholing van de kinderen is het kindertehuis financieel volledig 
van ons afhankelijk. Het is daarom ons beleid om ruime reserves aan te houden. Wij danken ieder die 
een gift heeft overgemaakt of zich als donateur voor het kindertehuis heeft aangemeld. Zoals u uit de 
jaarrekening kunt afleiden komen de ontvangen giften voor nagenoeg honderd procent ten goede aan 
directe medische hulp en aan onze niet-medische projecten. Ook u kunt een gift overmaken op rekening 
292 662 610 t.n.v. Stichting Faridpur te Oentsjerk of u aanmelden als donateur. Alle informatie met  
jaarverslagen en donatie aanmeldingsformulier kunt u vinden op onze website: www.stichtingfaridpur.nl 
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