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BOUWEN DOOR CORRIGERENDE
CHIRURGIE, REVALIDATIE,
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JAARVERSLAG 2014
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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Faridpur 2014. Stichting Faridpur is actief in Faridpur
in Bangladesh en in Mangu in Nigeria. De stichting steunt de medische en de sociale projecten in
Faridpur en Mangu van Cees en Neeltje Spronk.
Graag doen wij u verslag van de activiteiten in het achter ons liggende jaar. Achtereenvolgens komen
aan de orde:
1. De bestuurszaken
2. Faridpur / Bangladesh
• Het Holland Children House ( HCH)
• Het Vocational Training Centre
• De samenwerking met Dokters van de Wereld
• De missie in februari 2014
3. Mangu / Nigeria
• School en internaat in Mangu
• Het brandwondencentrum
• De samenwerking met Interplast Holland
• De missies in maart en oktober 2014
4. De werving van fondsen
5. Financieel verslag van 2014
Naast de informatie in dit jaarverslag attenderen wij u graag op de uitgebreide informatie op onze
prachtige website www.faridpur.nl.
Ook in 2014 hebben wij steun ondervonden van vrijwilligers die ons op alle mogelijke manieren
terzijde hebben gestaan. Dank voor deze inzet.
Uiteraard past het ons ook om een woord van dank uit te spreken jegens al diegenen die ons
financieel hebben gesteund in het afgelopen jaar. Ook in 2014 is het geld nagenoeg volledig ten
goede gekomen aan de mensen in Faridpur en Mangu, die zorg nodig hadden.
(Gegevens CBF: in 2013 voor 122,8%.)
Wilt u ons werk steunen in 2015? Ons bankrekeningnummer is NL20RABO0131841998 t.n.v. Stichting
Faridpur te Oentsjerk. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs.
Bestuur Stichting Faridpur
J.M.L.Nijkrake, Voorzitter

Onze stichting
heeft de
ANBI-status
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1. BESTUURSZAKEN
Het bestuur van de Stichting Faridpur heeft in 2014 vier keer vergaderd. In de samenstelling van het
bestuur is dit jaar geen verandering gekomen:
• Jos Nijkrake, voorzitter, Cornelis Wielsmastraat 3, 9061 AN Gytsjerk
• Thea van Raaij, secretaris, Frisiastate 74, 9062 GZ Oentsjerk
• Liny Roodhof - Swaagman, penningmeester, Heemstrasingel 48, 9062 GH Oentsjerk
• Neeltje Spronk - Mulder, lid bestuur PR/fondsenwerving, Wynzerdyk 43, 9062 GP Oentsjerk
• Jeltje Doeleman, lid bestuur, Zevenhuizen 5, 9064 DE Aldtsjerk
Heel belangrijk voor ons werk in Bangladesh is onze in 2002 opgerichte zusterstichting in Faridpur: de
Faridpur Welfare Foundation (FWF). De voorzitter van FWF is Shamim Haque, de zwager van Cees
Spronk. De Faridpur Welfare Foundation wordt gesponsord door de AKH Group en door Shamim Haque
persoonlijk. (De AKH Group is een textielonderneming, waarvan Shamim Haque mede-eigenaar is.)
De FWF draagt zorg voor de financiering en de organisatie van de Plastic Surgery Camps en tevens
voor de huisvesting van de teamleden. De FWF stuurt ook de organisatie van het kindertehuis aan en
geeft het zo nodig financiële bijstand. In Bangladesh was er onrust voor de verkiezingen in januari. Na
de verkiezingen keerde de rust weer zodat de missie in februari doorgang kon vinden. Verderop in dit
verslag leest u dat de missie in 2014 zeer geslaagd is geweest.
In Mangu/Nigeria opereren we in het COCIN-Hospital en Revalidation Center. Wij geven financiële steun
aan een aantal projecten in dit ziekenhuis. Dit doen we tevens voor School en Internaat, horend bij het
ziekenhuis. In maart is er een geslaagde medische missie geweest naar Mangu. Voor de tweede missie
naar Mangu in oktober kon vanwege allerlei redenen (o.a. door de uitbraak van het Ebola-virus en de
activiteiten van Boko Haram) geen volledig team worden gevormd. Uiteindelijk zijn Neeltje en Cees
Spronk gegaan, echter zonder een begeleidend team. Gelukkig hebben zij uitstekend werk kunnen
verrichten; dat leest u verderop in dit verslag.
Onze stichting heeft de ANBI-status.
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2. FARIDPUR / BANGLADESH
Het Holland Children House (HCH)
De manager van het HCH is de heer Manik. In het HCH verblijven momenteel ongeveer 100 kinderen.
Het gaat goed met de kinderen. De oudste kinderen hebben de highschool doorlopen en moeten nu de
keuze maken verder studeren of een beroepsopleiding gaan volgen.
In 2014 is het vierde gebouw door de jongens in gebruik genomen. Een gebouw staat nu leeg omdat
er nog geen nieuwe kinderen zijn aangenomen. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om onderhoud te
plegen aan de drie bestaande gebouwen.
Intussen heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan: in oktober 2014 heeft de Faridpur Welfare
Foundation (FWF) - formeel eigenaar van het HCH - namelijk een verzoek ontvangen van het
ministerie van Social Welfare in Bangladesh. Het ministerie wil één gebouw van het HCH huren voor
hun project “Services for Children at risk”, het zogenaamde SCAR-project. In principe staan wij positief
tegenover een dergelijk initiatief. De verwachting mag zijn dat op die manier de exploitatie van het HCH
mede gedragen wordt door de landelijke overheid; dat achten wij een goede ontwikkeling.
Rondom het terrein van de school is een muur gebouwd, waarvan de bouw in 2014 is voltooid.

Het Vocational Training Centre, behorend tot het HCH in Faridpur
De verbouwing van de koeienstal bij het HCH tot een Vocational Training Centre - een school voor
beroepsonderwijs - is in 2014 voltooid.

De samenwerking met Dokters van de Wereld (DVDW)
Sinds 2013 werken wij samen met Dokters van de Wereld bij de organisatie van de jaarlijkse medische
missie naar Faridpur. In eerste instantie komt die samenwerking erop neer, dat Dokters van de
Wereld ondersteuning verleent bij de organisatie en voorbereiding van de reis en dat zij de medische
materialen en de reiskosten van de missie voor haar rekening neemt.
In 2014 zijn er besprekingen gevoerd met het bestuur en de directie van DVDW om te bekijken of
wij de samenwerking in de toekomst kunnen versterken. Daarbij is in elk geval afgesproken dat een
vertegenwoordiger van DVDW wordt toegevoegd aan de missie die in februari 2015 naar Faridpur gaat.
Het streven is erop gericht dat op termijn de organisatie van de missie in handen komt van DVDW;
daartoe dragen Cees en Neeltje Spronk hun expertise over aan DVDW. DVDW kan op haar beurt
voordeel hebben van deze expertise bij de organisatie van andere medische missies.
De afspraak is dat we voorlopig van jaar tot jaar bekijken hoe we de samenwerking kunnen voortzetten
en intensiveren; daartoe staat in juni 2015 een vervolgoverleg gepland.
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De missie in februari 2014
In februari 2014 heeft de jaarlijkse missie naar Faridpur plaats gevonden. Het medische team
bestond uit de plastisch chirurgen Cees Spronk, professor Paul Spauwen en Daphne van Dam, Rob
Niemeijer anesthesioloog en Aafke Lautenbach en Karin Plantinga, anesthesieverpleegkundigen.
Neeltje Spronk was mee voor het Holland Children House. Er zijn in totaal 155 operaties uitgevoerd.
Uit het verslag van Neeltje Spronk van februari 2014:
Het is dankbaar werk en het is mooi om te zien hoe de ogen van de ouders van geopereerde
kinderen stralen. Er waren weer veel jonge Bengaalse artsen die enthousiast met ons mee werkten.
Deze hebben na afloop een certificaat gekregen.
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In en rond het HCH ziet het er goed uit. Het vierde gebouw van het HCH is eind vorig jaar door de
jongens in gebruik genomen, de jongens en de moeders die er in wonen zijn er heel trots op. De
muur rond het terrein van het HCH is ook zo goed als klaar op het verven van de pleisterlaag na.
Dan is dit project ook weer gereed.

Er gaan dit jaar al 48 kinderen naar het vervolgonderwijs en de eerste kinderen kunnen dit jaar
beginnen met beroepsonderwijs. Voor dit doel zal de voormalige koeienstal op het terrein van het
HCH worden verbouwd tot het Vocational Trainings Centre (centrum voor beroepsonderwijs). Deze
verbouwing wordt o.a. betaald door de Nederlandse ambassade. 18 Februari hebben twee dames
van de Nederlandse ambassade het HCH bezocht en daar het symbolische startsein gegeven voor
deze verbouwing. Zodra het geld binnen is kan met de verbouwing en inrichting begonnen worden,
waarna een begin kan worden gemaakt met het onderwijs.
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3. MANGU / NIGERIA
School en internaat
Op de school zitten 250 leerlingen, van wie ongeveer 40 gehandicapt zijn en in het internaat
verblijven. Met geld van de stichting is het meisjesinternaat opgeknapt.
In 2014 heeft de school een tweedehands schoolbus kunnen kopen met geld van de stichting. Ook
kreeg de school tien goede gebruikte laptops via onze stichting.

Het brandwondencentrum in Mangu
De nieuwe operatiekamer van het brandwondencentrum is in 2014 gereed gekomen en tijdens
de missie in maart 2014 in gebruik genomen met de oude inrichting. De verscheping van het
instrumentarium voor de nieuwe inrichting had namelijk vertraging opgelopen. Gelukkig is in mei alle
apparatuur aangekomen en tijdens de missie in oktober geïnstalleerd. De oude operatiekamer is
verbouwd tot een verpleegunit voor patienten met ernstige verse brandwonden.

De samenwerking met Interplast Holland
Bij de medische missies in Mangu werken we vanaf het begin in 2006 samen met Interplast Holland.
Interplast Holland is een hulporganisatie van plastische chirurgen. Interplast Holland financiert en
organiseert samen met Cees Spronk, die de teamleider is, de missies naar Mangu.
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De missies in maart en oktober 2014
Maart 2014
In maart is het medisch team afgereisd naar Mangu in Nigeria. Het team bestond dit keer uit: de
plastisch chirurgen Cees Spronk, Jan Willem Kortleve en Estelle Bell ( in opleiding), Ina Groustra,
anesthesioloog, de anesthesieverpleegkundige Pieter Benjamins en de operatieassistenten Femke
Annema en Linda van der Meulen. Er is wederom uitstekend werk verricht door dit team. Er zijn 95
patienten geopereerd.

Uit het verslag van Estelle Bell:
“Al meteen, nog voordat we in functie waren, snelde een vader met kind op ons af, maar hield gepaste
afstand. Van ver kon je al zien dat het kind dat hij aan haar hand hield door vreselijke brandwonden in
het gelaat en hals was getekend. Wij zagen hen de volgende dag als een van de eerste patiënten op
de screeningsdag waarop zich zo’n 200 patiënten hadden gemeld. Non-stop patiënten en hun ouders
gezien en op de lijst gezet voor het opereren de 9 dagen daarna”.
“Deze missie was ook bijzonder vanwege de verhuizing van de OK die gepland stond halverwege
ons verblijf van 2 weken. Allereerst was het nog de vraag of we alle patiënten wel zouden kunnen
opereren, aangezien de generator het leven had gelaten, en zonder stroom werken; dat werd pas echt
een uitdaging. Gelukkig kon de generator van ons guesthouse en die van de afdeling radiologie naar
de OK verplaatst worden, zodat alles doorgang kon vinden”.
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Oktober / november 2014
Er stond ook een missie naar Mangu gepland van 25 oktober tot 8 november 2014. Door de
problemen, veroorzaakt door Ebola en Boko Haram, kon deze missie niet volgens plan verlopen.
Uiteindelijk zijn Neeltje en Cees Spronk met z’n tweeën naar Mangu gegaan. Ze hebben het nieuwe
instrumentarium uitgepakt en de operatiekamer hiermee ingericht. In een bijzondere samenwerking
met de lokale artsen heeft Cees toch nog 38 operaties uitgevoerd.
Neeltje heeft bij haar bezoeken aan de school gezien hoe trots de kinderen waren op de nieuwe
schoolbus, die gebruikt wordt voor het vervoer naar examens en excursies en hoe blij ze waren met
de laptops.

Uit het verslag van Cees Spronk:
“De omstandigheden in Nigeria (Boko Haram, Ebola) waren niet gunstig deze keer. Het bleek
onmogelijk om met een compleet team te gaan. Omdat er toch veel werk te verzetten was (het nieuwe
operatiekamermateriaal moest uitgepakt en de operatiekamer ingericht) en omdat de mensen op ons
rekenden en er heel veel aanmeldingen waren, zijn Neeltje en ik met zijn tweeën gegaan.Uiteraard
was het wat spannend om met alleen lokale artsen en lokaal operatiekamerpersoneel te gaan werken,
maar het ging heel goed”.
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4. DE WERVING VAN FONDSEN IN 2014
Wij vragen en krijgen van diverse fondsen, organisaties en particulieren bijdragen voor ons werk.
Wij zijn dankbaar voor elke gift.
Van de volgende organisaties kregen we in 2014 een bedrag van € 1.000,- of meer: Van der Meer
Boerema Stichting € 12.500,- voor schoolbus Nigeria en € 5000,- voor HCH Faridpur, Diaconie
Oudwoude € 3.000,-, Rotary Dokkum € 3.500,-, Vien Sinke Fonds € 5.000,-, Stichting Alle
Beetjes € 4.000,-, Swaenenborgh Stichting € 1.000,-, Rotary Harlingen € 17.620,-, Stichting Het
Diakonessenhuis € 6.250,-.
Ook in 2014 hebben we een tuinfair en een kerstmarkt georganiseerd. De opbrengst van de tuinfair
was € 3.352,-, wat minder dan voorgaande jaren. De opbrengst van de kerstmarkt was echter meer
dan andere jaren, namelijk € 8.022,-!
Neeltje Spronk heeft met hulp van andere bestuursleden weer heel wat presentaties gegeven in
Friesland. Veel mensen maken dan kennis met ons werk. De totale opbrengst van de presentaties
was heel goed en wel € 3.700,-.
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5. FINANCIEEL VERSLAG 2014
Onderstaand ziet u het overzicht van inkomsten en uitgaven over het boekjaar 2014.

Inkomsten:					
Giften kindertehuis Faridpur

€

44.530,20

Giften medisch werk Faridpur

€

3.200,00

Giften school Mangu

€

22.700,00

Giften medisch werk Mangu

€

13.997,40

Giften brandwondencentrum Mangu

€

28.131,80

Rente internetspaarrekening

€

Totaal inkomsten jaar 2014

€

927,40					
113.486,80

							

Uitgaven:						
Kosten kindertehuis Faridpur voor 2015*

€

35.000,00

Vocational training centre Faridpur

€

4.000,00

School Mangu

€

23.721,46

Medisch werk Mangu

€

24.111,42

Brandwondencentrum Mangu

€

64.078,00

Kamer van Koophandel en admin.kosten

€

983,13

Bankkosten

€

189,78					

Totaal uitgaven jaar 2014

€

152.083,79

* Kosten kindertehuis Faridpur voor 2014 werkelijk:
Kindertehuis

€ 32.870,24

School

€

7.164,85

					
Rekening courant

€

21.347,15

Internetspaarrekening

€

72.737,09

Saldo 1 januari 2014

€

94.084,24					

Rekening courant

€

15.322,76

Internetspaarrekening

€

40.164,49

Saldo 31 december 2014

€

55.487,25

De jaarrekening is opgesteld door F.T. Bangma-Wander van AFION Administraties B.V. te Snakkerburen.
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WWW.STICHTINGFARIDPUR.NL
WYNZERDYK 43, 9062 GP OENTSJERK • IBAN: NL20 RABO 0131 8419 98
Ontwerp, opmaak en drukwerk van dit jaarverslag is verzorgd en gesponsord door:

Rinia van Nautaweg 3k, Gytsjerk
bastiaan@basticom.nl www.basticom.nl

Marko Kinderman
Rinia van Nautaweg 3k, Gytsjerk
06 - 816 16 815
marko@fraaireclame.nl
www.fraaireclame.nl

