
JAARVERSLAG 2017 
DE STICHTING FARIDPUR HELPT WEESKINDEREN EN GEHANDICAPTEN IN BANGLADESH EN NIGERIA EEN 

TOEKOMST OP TE BOUWEN DOOR CORRIGERENDE CHIRURGIE, REVALIDATIE, HUISVESTING EN SCHOLING.



VOORWOORD

Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Stichting Faridpur. Onze stichting is actief in Bangladesh/
Faridpur en Nigeria/Mangu. Wij steunen de medische en sociale projecten van Cees en Neeltje 
Spronk. Graag doen wij u verslag van onze activiteiten in het jaar 2017. 

U treft in dit jaarverslag de volgende hoofdstukken aan:

1. Bestuurszaken
2. Faridpur / Bangladesh
3. Mangu / Nigeria
4. De werving van fondsen
5. Financieel verslag over 2017

Wij hebben vele, substantiële bijdragen van particulieren en organisaties ontvangen, via acties en 
donaties. Wij zijn daarvoor al onze gulle gevers zeer erkentelijk. 

We hopen dat wij ook in 2018 mogen rekenen op de steun van velen. Graag zien wij uw gift tegemoet 
op ons bankrekeningnummer NL20 RABO 0131 8419 98 t.n.v. Stichting Faridpur te Oentsjerk.  
Bij voorbaat zeggen wij u daarvoor hartelijk dank. U kunt erop rekenen dat uw geld volledig ten goede 
komt aan het doel waar u het voor bestemt.

Naast de informatie in dit jaarverslag attenderen wij u graag op de uitgebreide informatie op onze 
website www.stichtingfaridpur.nl. Wilt u met ons in contact treden? Dat kan via e-mail: info@faridpur.nl 
of telefonisch: 058-256 2000 (secretariaat Bestuur).

Oentsjerk, februari 2018

Bestuur Stichting Faridpur

Jos Nijkrake
Voorzitter
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Onze stichting heeft de 
ANBI-status en is een 
erkend geregistreerd 

goed doel bij het CBF
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1. BESTUURSZAKEN

1.1  Samenstelling bestuur
Mevrouw Greetje Ypma- Bakker is in 2017 toegetreden tot het bestuur in de vacature Fondsenwerving. 
Verder hebben zich in 2017 geen wijzigingen voorgedaan. De samenstelling van het bestuur per  
1 januari 2018 is:
• Jos Nijkrake, voorzitter
• Ankie Galama, secretaris
• Dick van der Duijn Schouten, penningmeester
• Cees Spronk, organisatie missies, presentaties
• Greetje Ypma- Bakker, fondsenwerving

1.2  Erkenning Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en ANBI-status
In 2017 voldeden wij aan de erkenningseisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Wij hebben 
derhalve die erkenning behouden. Hetzelfde geldt voor de ANBI-status, hetgeen impliceert dat giften 
aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

1.3  Samenwerking met andere organisaties
Ook in 2017 is de samenwerking met de Faridpur Welfare Foundation (FWF) goed verlopen. Met 
Dokters van de Wereld (DvdW) is de relatie in 2017 beëindigd. DvdW droeg in voorgaande jaren bij in 
de kosten van de missie naar Faridpur. Voor de missie van 2017 hebben zij een laatste bijdrage van 
€ 10.000,- gegeven. Interplast Holland heeft deze missie al voor ons georganiseerd.
Met Stichting Interplast Holland wordt de samenwerking verder geïntensiveerd. Vanaf 2007 hebben zij 
de chirurgische missies naar Mangu, Nigeria georganiseerd en gefinancierd.
Bij de voorbereiding van het brandwondenprogramma in Mangu zijn zij nauw betrokken geweest. Ook 
de training van de twee leiders van het programma in Kampala hebben zij voor hun rekening genomen. 
Voor de aanloop van het brandwondenpreventieprogramma hebben zij van 2016 t/m 2018 een jaarlijkse 
bijdrage gegeven van € 3.000,-
Met ingang van 2018 organiseert en financiert Interplast Holland ook de chirurgische missie naar 
Bangladesh. We zijn hen erkentelijk voor alle inspanning die geleverd is om de sponsoring rond te 
krijgen en de missie te organiseren.

1.4  Afscheid van Neeltje Spronk
Neeltje Spronk, die als bestuurslid vanaf het begin 
van de stichting actief geweest is tot haar aftreden 
in 2016, heeft in 2017 afscheid genomen van de 
projecten in Mangu en Faridpur. Ze heeft de teams 
van Faridpur en de oktobermissies van Mangu 
altijd vergezeld. Ze was daarbij vooral betrokken 
bij het Holland Children House in Faridpur en de 
School for the Handicapped Children in Mangu. Het 
afscheid van hun “mommy” was bij beide projecten 
erg emotioneel.
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2. FARIDPUR / BANGLADESH

2.1 De chirurgische missie
Gelukkig kon er in 2017 weer een missie naar Faridpur georganiseerd worden. Het team bestond uit: 
• Drie plastisch chirurgen: Paul Spauwen, Cees Spronk en Wouter van der Pot
• Een anesthesioloog: Kees Punt
• Een anesthesie-assistent: Rita Witteveen
• De echtgenotes van Paul en Cees: Elisabeth Spauwen en Neeltje Spronk
• Ankie Galama, secretaris bestuur Stichting Faridpur

Er is voor het eerst gewerkt in een nieuw ziekenhuis in Faridpur. Er zijn in totaal 158 patiënten 
geopereerd, van wie 106 patiënten jonger dan 20 jaar; 55 patiënten met brandwonden of de gevolgen 
daarvan, 31 patiënten met schisis.

De missie is goed verlopen; we mogen tevreden zijn over het resultaat. In de organisatie van de missie 
speelden Shamin Haque en zoon Stefan een sleutelrol. De locale financiering is volledig gedaan door 
FWF in samenwerking met de AKH Fashion Company. 

Wouter van der Pot, plastisch chirurg, nam voor het eerst deel aan een missie. Hij is erg enthousiast 
geworden en wil er graag mee doorgaan.
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2.2 Het Holland Children House (HCH)
Het Holland Children House heeft een goed jaar achter de rug. Tijdens de missie van 2017, zijn we 
heel enthousiast ontvangen in het HCH. Zij waren blij dat wij er na een paar jaar afwezigheid weer 
waren. Ankie Galama had privé een inzamelactie georganiseerd en voor alle kinderen en groepen 
cadeautjes en spelletjes meegenomen. Van het resterende geld zijn naderhand voor alle kinderen 
rugzakjes en schoenen gekocht. Cees en Neeltje Spronk hebben een prachtig afscheidsfeest gehad 
en zijn uitvoerig in het zonnetje gezet tijdens de laatste avond in het HCH. Op dit moment wonen er 50 
jongens en 83 meisjes, totaal 133 kinderen. Van de eerste generatie kinderen werken er nu twee in de 
AKH textielfabriek, terwijl ze daarnaast een studie op het voortgezet onderwijs volgen. Zeven jongeren 
zijn bezig met het voortgezet onderwijs. Het Vocational Training Centre op het terrein van het HCH is 
een groot succes. Totaal 30 kinderen volgen daar praktijkonderwijs. Door de stijging van het aantal 
kinderen afgelopen jaar, zijn ook de kosten van de exploitatie van het tehuis gestegen. Wij hebben 
besloten om voor 2017 een extra bedrag beschikbaar te stellen van € 10.000,-, naast het structurele 
bedrag van € 35.000,-. 
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3.1 De chirurgische missie
Er is dit jaar één missie naar Mangu georganiseerd in oktober 2017. De geplande missie in maart 2017 
moest helaas geannuleerd worden vanwege de renovatie van het vliegveld van Abuja in Nigeria.  
Het team van de oktober-missie bestond uit:

• Drie plastisch chirurgen: Cees Spronk, Rens Huisinga en Lesley Bouwers (assistent plastisch chirurg).
• Twee anesthesiologen: Gert Scheepstra, Paul Michel de Grood.
• Twee operatie-verpleegkundigen: Clemens Herbrink en Fatima Ben Bouazza.
• Eén anesthesie-assistente: Gaby Eichhorn.
• Namens onze stichting: Neeltje Spronk en Dick van der Duijn Schouten.

In totaal zijn er 121 patiënten geopereerd. Het merendeel van de operaties betrof brandwonden en/of de 
gevolgen daarvan.

Cees Spronk, Gert Scheepstra en Paul Michel de Grood, Fatima Ben Boaza en Clemens Herbrink zijn 
een week langer gebleven om de orthopedische chirurgen, Tom van Loon, Dirk van Oostveen en ook 
verpleegkundige Hanneke Blokx, te ondersteunen. Die laatste week zijn 30 orthopedische patiënten 
geopereerd. Voor hen was het een onderzoeksmissie om na te gaan of een blijvende samenwerking 
met Mangu tot de mogelijkheden behoort. Ook deze orthopedische missie heeft Interplast Holland 
mee georganiseerd.

3. MANGU / NIGERIA
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3.2 Het brandwondencentrum
In 2017 is het brandwondencentrum operationeel geworden. In het eerste jaar is veel energie 
gestoken in het geven van voorlichting en het creëren van bewustwording bij vrouwengroepen, 
scholen en medische opleidingsinstituten. In totaal zijn 27 brandwond-patiënten behandeld in het 
centrum. Het is een eerste begin. Het blijkt moeilijk patiënten met brandwonden te overtuigen dat ze 
intensieve behandeling nodig hebben, omdat het er in eerste instantie niet zo ernstig uitziet. Er was bij 
voorbeeld een patiëntje van 12 jaar met ernstige brandwonden, dat opname en vochttoediening nodig 
had, maar de familie zag dit niet zo. De volgende dag overleed het kind thuis. 
Interplast Holland heeft ook in 2017 een bedrag van € 3.000,- gedoneerd voor het brandwondenprogramma. 
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3.3 Een nieuw laboratorium
Dankzij een medisch benefietdiner, dat georganiseerd is door de co- assistenten in Friesland  
(opbrengst: € 28.007,-) kon in 2017 een geheel nieuw laboratorium gebouwd worden bij het COCIN- 
hospitaal in Mangu. De inrichting en officiële opening zal in 2018 plaats vinden.
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3.4 De school en het internaat
Ook in 2017 heeft onze stichting bijgedragen in de kosten van de exploitatie van de school in Mangu 
voor een bedrag van € 4.250,-.
De school verkeert in zwaar weer. De Overheid draagt niets meer bij in de exploitatie en de 
opbrengsten staan in geen verhouding tot de kosten. Er is een behoorlijke achterstand in de betaling 
van de salarissen. Bestuurlijk valt de school nu niet meer onder het Department of Health and Social 
Services van COCIN. De school wordt nu bestuurd vanuit het Department of Education. De toekomst 
moet uitwijzen of dit voor de school een gunstige ontwikkeling is; in elk geval is voor 2018 nog geen 
geld beschikbaar gesteld.
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4. DE WERVING VAN FONDSEN IN 2017

In 2017 zijn er verschillende organisaties geweest, die ons financieel ondersteund hebben bij de 
uitvoering van ons werk. Daarnaast ontvangen wij door het jaar heen donaties van particulieren. 

Onderstaand vermelden wij de namen van de organisaties, die een bedrag van € 1.000,- of meer 
doneerden.

• Actie medisch benefiet MCL € 28.007,- 
 Voor een nieuw laboratorium in Mangu, Nigeria
• Kerstmarkt It Aventoer € 5.849,-
 Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh
• Lionsclub Ljouwert ‘80 € 2.000,- 
 Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh
• Lionsclub De Leijen €  10.000,-
 Voor het kindertehuis in Faridpur, Bangladesh en het medisch werk in Mangu, Nigeria 
• Van der Meer- Boerema Stichting €  10.000,- 
 Voor het medisch werk in Mangu, Nigeria 
• Diaconie Lankmeamert €  2.000,- 
 Voor het medisch werk in Mangu, Nigeria
• 40 dagen project kerken in Burgum e/o €  17.178,- 
 Voor het kindertehuis in Faridpur, Bangladesh
• BVR Sneek € 7.500,- 
 Voor het kindertehuis in Faridpur, Bangladesh
• Muziekcentrum Oostendorp €  1.200,-
 Voor het kindertehuis in Faridpur, Bangladesh
• Diaconie PKN- gemeente Reitsum €  3.000,- 
 Voor het kindertehuis in Faridpur, Bangladesh
• Collecte benefietconcert Oldebroek €  2.550,-
 Voor het kindertehuis in Faridpur, Bangladesh

Er zijn zes particulieren geweest die een bedrag van € 1.000,- of meer hebben gedoneerd. 
Wij zeggen alle gevers hartelijk dank voor de royale giften die we mochten ontvangen. 

In 2017 heeft Cees Spronk presentaties gehouden over het werk van onze stichting.  
De opbrengst daarvan bedroeg € 1.120,-. 
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5. FINANCIEEL VERSLAG 2017

Onderstaand ziet u het overzicht van inkomsten en uitgaven over het boekjaar 2017.
 
Inkomsten:     
Giften kindertehuis Faridpur € 50.102,00
Giften school Mangu € 3.520,00
Giften medisch werk Mangu € 22.614,00
Giften nieuwbouw laboratorium € 28.007,00
Algemene donaties € 10.824,00
Rente internetspaarrekening € 11,00  +
Totaal inkomsten jaar 2017 € 115.078,00 
        
Uitgaven:      
Kindertehuis Faridpur € 45.000,00
School Mangu € 4.250,00
Medisch werk Mangu € 18.316,00
Exploitatiekosten € 42,00
Bankkosten € 208,00
Nieuwbouw laboratorium Mangu € 18.000,00  +
Totaal uitgaven jaar 2017 € 85.816,00
   

Banksaldi per 31 december 2017 € 90.258,00

De jaarrekening is opgesteld door de penningmeester. Na controle door een externe deskundige, de heer 
mr.A.J.H.Geense, is de jaarrekening 2017 goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Faridpur. 

Het RSIN nummer van de Stichting Faridpur is: 810064522



WWW.STICHTINGFARIDPUR.NL
WYNZERDYK 43, 9062 GP OENTSJERK • IBAN: NL20 RABO 0131 8419 98 

Onze stichting heeft de 
ANBI-status en is een 
erkend geregistreerd 

goed doel bij het CBF

Marko Kinderman
Rinia van Nautaweg 3k, Gytsjerk

06 - 816 16 815
marko@fraaireclame.nl

www.fraaireclame.nl

Opmaak en drukwerk van dit jaarverslag is verzorgd en gesponsord door:


