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Voorwoord 
 
 
De Stichting Faridpur (SF) is in 2001 opgericht naar aanleiding van een bezoek dat dr. C.A. 
Spronk, plastisch chirurg bij het Medisch Centrum Leeuwarden, het jaar daarvoor bracht aan 
Bangladesh in de plaats Faridpur, waar hij begon met kostenloos kinderen te opereren.   
 
Vanaf dat jaar 2000 is dat elk jaar herhaald en zijn honderden mensen, waaronder veel 
kinderen met hazelip en/of open gehemelte geholpen. Mensen die daardoor weer uitzicht 
hebben gekregen op een menswaardig bestaan. Vanaf 2004 zijn prof. dr. P.H.M. Spauwen en 
anesthesist dr. R.P.E. Niemeyer meegegaan en door hen zijn in die drie jaar inmiddels al 450 
patiënten kostenloos geopereerd. Voorzover ons bekend een wereldwijd unicum!   
 
In 2003 ontstond het plan om in Faridpur een kindertehuis te bouwen. Dit plan heeft op 17 
november 2006 geresulteerd in de feestelijke opening van een fraai complex op een mooi 
terrein even buiten de stad Faridpur. In de 3 wooneenheden waren tijdens de officiele opening 
al 30 kinderen ondergebracht. In 2007 zal dit zijn gegroeid naar 90 kinderen. 
In dit jaarverslag vindt U hierover een uitgebreid verslag..  
 
Vanaf 2005 is Stichting Faridpur ook actief in Mangu in noord-Nigeria, waar dr. Spronk 
vroeger als lepra-arts heeft gewerkt. Hier bieden we concrete medische hulp waar ook 
collega-artsen actief bij zijn betrokken. Voorts helpen we om de hoogstnoodzakelijke renovatie 
van het plaatselijke ziekenhuis, de school en hostel voor gehandicapte kinderen te realiseren. 
 
Dit zesde jaarverslag van de Stichting Faridpur (SF) geeft een samenvatting van de in 2006 
gehouden activiteiten en tevens de rekening en verantwoording van de besteding van de 
gelden die we in 2006 hebben ontvangen.  
  
We willen graag doorgaan met hulp te bieden in met name Bangladesh en noord-Nigeria.  
Met uw blijvende steun kunnen wij er dan in slagen om mensen een beter leven te bieden. 
  
Oentsjerk, juni 2007. 
P.K.A. Poortenga, voorzitter Stichting Faridpur. 
 
 
Doelstelling en organisatie Stichting Faridpur (SF) 
 
De Stichting Faridpur (SF) heeft ten doel dr. C.A. Spronk in zijn werk te steunen en in bredere 
zin hulp te geven aan de allerarmsten op onze wereld.  
SF steunt daarbij in het bijzonder directe medische hulp en plastisch-reconstructieve zorg in 
Bangladesh in de plaats Faridpur en in noord-Nigeria in de plaats Mangu.    
 
Daarnaast heeft SF tot doel om te helpen bij revalidatie, rehabilitatie, kinderopvang, 
kinderopvoeding en scholing. 
 
In 2006 bestond het bestuur van SF uit: 
 
Voorzitter: 
Dhr. P.K.A. Poortenga 
Jan de Wittstraat 6 
9062EX Oentsjerk 
tel. 058 – 2561379 
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Secretariaat:    
Mevr. W.B.M van Tilburg  en vanaf juni 2006: Mevr. Th.J.F. Booijiink-van Raaij 
De Jister 28,      Staniasingel 16    
9062HJ Oentsjerk     9062 GM Oentsjerk 
tel. 058 – 2561503     tel. 058-2562551 
 
Penningmeester en tevens correspondentieadres: 
Mevr. N. Mulder 
Wynserdyk 43, 
9062GP Oentsjerk 
tel. 058 – 2562029 
 
Mevr. J.G. Damsma-Vosselman 
N.J. Haismastritte 21, 
9061BV Gytsjerk 
tel. 058 – 2561981 
 
Mevr. E. Holwerda 
Oostwoud 3, 
9114AC Driesum 
tel. 0511 – 425484 
 
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). 
 
In 2002 is in Faridpur onze zusterstichting Faridpur Welfare Foundation (FWF) opgericht.  
In FWF zijn artsen en locale bestuurders vertegenwoordigd.  
Voorzitter van FWF is de heer Shamim Haque - Faridpur. 
Bank FWF:  United Commercial Bank Ltd. 
    Faridpur Branch 
  CD 31 000301 
 
 
 
Activiteiten in 2006 
 
Bestuur 
Het bestuur is in 2006 zes keer bijeen geweest, waarbij één keer tezamen met dr. Spronk en 
Shamim Hacque, voorzitter van FWF.  
Verder heeft een delegatie van het bestuur twee keer met dr. Spronk en Shamim Hacque 
vergaderd om de plannen en de financiële zaken voor het kindertehuis verder uit te werken.  
Van 12–25 november 2006 is een bestuursdelegatie in Faridpur aanwezig geweest tijdens de 
periode dat ook het zesde Plastic Surgery Camp werd gehouden. Tijdens dit bezoek is het 
kindertehuis officieel geopend en is intensief overleg gevoerd met Shamim Hacque en locale 
bestuurders. Als resultaat hiervan is o.a. de communicatie een stuk verbeterd.  
 
Website  
De website die in 2005 met hulp van Carel Brascamp tot stand is gekomen, is in 2006 verder 
uitgebouwd en te vinden op www.stichtingfaridpur.nl. 
Vanaf 2007 zal de website worden beheerd door Johan de Wagt, wonende in Zuidhorn. 
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Fondsenwerving 
Nog voortvloeiend uit de in 2005 gehouden intensieve informatie- en voorlichtingscampagne 
zijn ook in 2006 van veel kerkgemeenschappen en scholen giften ontvangen. Daarnaast zijn 
giften overgemaakt door vele particulieren en een aantal stichtingen.   
Van C&A is ook een ruime gift ontvangen als bijdrage in de bouwkosten van het kindertehuis. 
 
Open Tuindag 
Op 20 mei 2006 is bij de familie Spronk inmiddels al weer de derde open tuindag gehouden. 
Te bewonderen waren naast een prachtige tuin met boomgaard een mooi aangelegde vijver 
met verschillende soorten eenden en zwanen en volières met siervogels. Aan de tuindag was 
gekoppeld een verkoop van planten en parels uit Bangladesh en een expositie van foto’s en 
schilderijen van kunstenares Anneke Bleeker. Ondanks het slechte weer was er een redelijke 
opkomst wat resulteerde in een netto opbrengst van ruim € 1500,=. 
 
 
BANGLADESH 
 
Plastic Surgery Camp no. 5 
Het al voor een 5e achtereenvolgende keer georganiseerde Plastic Surgery Camp heeft in 
Faridpur plaats gevonden van 12 - 22 november 2006. Door de uitstekende voorbereidingen 
van onze zusterstichting Faridpur Welfare Foundation en de voortreffelijke samenwerking met 
het locale ziekenhuis en de Faridpur Branch van de Bangladesh Medical Association was 
wederom sprake van een zeer succesvol verlopen missie. Evenals de 2 voorgaande jaren 
bestond het artsenteam opnieuw uit dr. C. Spronk, prof. dr. P. Spauwen en dr. R. Niemeijer. 
Door de in voorgaande jaren opgedane ervaringen waren van beide kanten de zaken optimaal 
voorbereid en kon het team bijzonder efficient (en hard!) werken.  
Dit heeft er in geresulteerd dat in 9 volle werkdagen liefst 162 voor de patient kosteloze 
operaties zijn uitgevoerd. Voor zover ons bekend een wereldwijd unicum! 
Van alle operaties zijn verslagen gemaakt met de patientgegevens, de gestelde diagnose, de 
uitgevoerde operatie en het bereikte resultaat. Deze verslagen zijn tevens naar 
wetenschappelijke medische instituten gestuurd. 
 
De start: 
In november 2006 stond Bangladesh vlak voor nieuwe verkiezingen met als gevolg dat er in 
het land veel politieke onrust was. En precies op de dag dat de delegatie aankwam op het 
vliegveld Dhaka, was voor heel Bangladesh een totaal vervoersverbod afgekondigd. Echter 
met speciaal gecharterde ambulances en met inschakeling van een vooraanstaand politiek 
leider werd de tocht naar Faridpur succesvol volbracht. Bij aankomst in Faridpur, bijna 2 uur 
later dan gepland, stond het hele ziekenhuisterrein vol mensen die in aanmerking wilden 
komen voor een gratis operatie. Na het in deze regio gebruikelijke en onvermijdelijke 
ontvangstceremonieel werden alle wachtenden door het team medisch beoordeeld, 
gediagnoseerd en ingepland voor 1 van de volgende dagen. Na bijna 3 uur was die klus 
geklaard en kon het team ’s avonds naar hun verblijf, daarmee een lange reis met daaraan 
gekoppeld een deel van de eerste werkdag afsluitend. 
 

                           
dr. Spauwen en dr. Paul        dr. Spronk en dr. Swapan 
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Project  kindertehuis (Holland Children House) 

Als je van Dhaka naar Faridpur wilt gaan moet je met een grote ferryboot de zeer brede 
Patma rivier oversteken. Mede door deze moeizame verbinding is het district Faridpur een van 
de allerarmste districten in het toch al erg arme Bangladesh. In Faridpur zijn dan ook veel 
ontheemde kinderen die op een of andere manier maar aan de kost moeten zien te komen en 
dus nauwelijks een kans op een goede ontwikkeling hebben.  
 
In 2003 ontstond het plan om een kindertehuis te stichten dat openstaat voor alle kinderen, 
ongeacht hun godsdienstige achtergrond. Voor dit doel werd ca. 10 km buiten de stad 
Faridpur een prachtig gelegen stuk grond van ruim 2 ha. aangekocht.  
                                                
Na inventarisatie van al in Bangladesh werkzame organisaties en na aan een aantal daarvan 
een bezoek te hebben gebracht, is in nauw overleg met de Faridpur Welfare Foundation, 
gekozen voor een concept dat lijkt op het S.O.S kinderdorp model, waarbij een geselecteerde 
'moeder' zorgt voor tien kinderen. Met deze opzet, dat we in Dhaka in de praktijk hebben zien 
werken, worden niet alleen de kinderen, maar ook de moeders (meestal en alleenstaande 
weduwe) geholpen. Echter wij gaan voor de opvang uit van kinderen vanaf 5 jaar i.p.v. van 
baby’s. Inmiddels is een vorm van samenwerking opgebouwd.  
Na een aantal jaren van verder plannen maken en infrastructurele voorbereidingen is begin 
2006 gestart met de bouw van 3 appartementgebouwen.  
Elk appartementgebouw bestaat uit 3 verdiepingen, waarbij op elke verdieping een 
pleegmoeder met 10 kinderen woont. Zo’n etage bestaat uit een ruime gezamenlijke woon- en 
recreatiekamer, 2 slaapzalen voor max. 6 kinderen, een was- en doucheruimte, een toilet en 
een aparte slaapkamer voor de 'moeder' en eventuele assistent-moeder. In elk gebouw 
kunnen dus 30 kinderen worden gehuisvest en in de 3 gebouwen dus 90 kinderen. 
 
Apart van de appartementgebouwen is er nog een aparte centrale keuken met kantine en een 
apart schoolgebouw waarin praktijkgerichte lessen zullen worden gegeven.  
 

                                                                                      
 
        Aanzicht van de weg af gezien         Achterzijde van appartement 1 
 
       
Tijdens het 5e Plastic Surgery Camp is het kindertehuis op 17 november 2006 feestelijk 
geopend. Daarbij was aanwezig de 1e secretaris John Kappert van de Nederlandse 
ambassade in Bangladesh, die de Nederlandse ambassadeur Kees Beemsterboer - die om 
medische redenen in Nederland verbleef - heeft vervangen. John Kappert was zeer onder de 
indruk van de opzet van het kindertehuis project en het Plastic Surgery Camp en laste een 
extra dag in om het Plastic Surgery Camp van zeer nabij mee te maken. Hij zegde toe dat ook 
de ambassade voor het kindertehuis project een gift zal overmaken. 
 
Op het moment van de officiële opening waren van alle 3 appartementgebouwen de eerste 
twee verdiepingen gereed en hadden in totaal al 30 kinderen een onderkomen gevonden.  
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Tijdens de opening werd de naam van het tehuis onthuld: Holland Children House. 
 

           
 

Feestelijke opening van het Holland Children House op 17 November 2006 
 

In de loop van 2007 zal het kindertehuis complex verder worden afgebouwd en zullen aan het 
eind van 2007 in totaal 90 kinderen hier hun thuis vinden.  
Eind 2007 zal aan de hand van de opgedane ervaring worden bekeken of verder zal worden 
uitgebreid met nog meer appartementgebouwen. Hiervoor is ruimte aanwezig. 
In de komende jaren zal op het terrein groente èn fruit worden verbouwd, pluimvee worden 
gehouden en zal de naastgelegen vijver als viskweekvijver worden ingericht.  
 
 
Activiteiten rondom het kindertehuis  
 
In december 2006 is op het terrein van het kindertehuis begonnen met de bouw van een 
school voor basisonderwijs en en een schooltje voor praktijkgericht onderwijs. Deze scholen 
zullen begin 2007 klaar komen en in gebruik worden genomen. De kinderen van het 
kindertehuis zullen al in februari naar school gaan er daarnaast dan ook specifieke 
(hand)vaardigheden gaan leren.  
Het plan is om in de nabije toekomst ook aan gehandicapte kinderen hulp te bieden.  
NB: 
Onder de naam “Sunflower Kindergarten” is in januari 2007 het eerste schoollokaal van de 
basisschool in gebruik genomen. De school zal in stappen worden uitgebreid. Ook kinderen uit 
het naastliggend dorp zullen hier dan onderwijs krijgen.  
 
 
Boerderij project ten behoeve van het kindertehuis 
Lering trekkend uit de praktijk van NGO’s, die 100% worden gefinancierd met buitenlands 
geld, hebben we als uitgangspunt dat het kindertehuis na de opstartfase voor een groot deel 
op eigen financiële benen moet komen te staan en niet geheel afhankelijk blijft van steun uit 
Nederland. Dit uitgangspunt vinden wij belangrijk om locaal meer betrokkenheid met het wel 
en wee van het kindertehuis te creëren.  
Ons streven is dan ook het kindertehuis, waaraan jaarlijks uiteraard behoorlijke kosten zijn 
verbonden, locaal inkomsten te bezorgen vanuit een aparte onderneming. Voor dit doel is in 
2004 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, waaruit een kippenboerderij als meest geschikt 
naar voren kwam. Als benodigde aanvangsinvestering werd uitgegaan van € 45.000 welk 
bedrag door een specifieke gift van de Bakker-Arts stichting beschikbaar kwam. 
Door de in 2005 sterk uitbreidende vogelgriep bleken de risico’s echter groot en werd de 
uitvoering dientengevolge vertraagd.  
Tijdens het bezoek van 10 - 26 november 2006 zijn gezamenlijk verschillende alternatieven 
onderzocht. Ook zijn de mogelijkheden van het in Bangladesh zeer goed ingevoerde 
microcrediet programma onderzocht.  
Bevestigd werd dat een kippenboerderij een erg goed rendement kan opleveren. Echter bleek 
heel duidelijk het hoge afbreukrisico door de op meerdere plaatsen in Bangladesh recent 
opgetreden besmetting met het vogelgriepvirus. Daarom is hier van afgezien. 
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Als minder risicovol en ook erg rendabel alternatief werd uiteindelijk besloten om in plaats van 
een kippenboerderij een boerderij te gaan bouwen waar runderen worden vetgemest.  
Na kippenvlees is in Bangladesh rundervlees het meest gewild (NB varkensvlees is taboe) en 
als noodzakelijke bron van eiwit naast rijst nodig voor een evenwichtige voeding. 
  
De runderboerderij zal worden gerealiseerd op een stuk land, dat voor dit doel al in 2005 is 
gekocht en ongeveer 4 km van de HCH site ligt.   
 
 
Hicare schooltje voor dove kinderen 
Het Hicare schooltje in Faridpur was de voorgaande jaren gevestigd in een overheidsgebouw 
en liep, mede door onze steun, goed. Totdat de overheid begin 2006 het gebouw voor andere 
doeleinden wilde gebruiken en het schooltje met vrijwel onmiddellijke ingang geen huisvesting 
meer had. Als noodoplossing werd het schooltje voortgezet aan huis van een der 
onderwijzers. In november 2006 bestond deze situatie nog steeds, echter was het aantal 
leerlingen drastisch teruggelopen. Een situatie die niet houdbaar is. 
 
Tijdens ons bezoek aan Faridpur in november 2006 hebben we intensief met de leiding en 
onderwijzers van het Hicare schooltje overlegd hoe de dreigende teloorgang zou kunnen 
worden gekeerd. Onderzocht is om op het terrein van HCH een aparte Hicare school te gaan 
bouwen en de leerlingen ook intern te huisvesten. Deze plannen kosten echter ook in 
operationeel opzicht veel geld, terwijl het draagvlak locaal erg klein en erg vaag bleek. En dat 
is onvoldoende basis om op te gaan bouwen. We zullen de bakens dus gaan verzetten 
richting een meer zekerheid biedende opzet, waarbij voor het ingezamelde geld de gedachten 
meer uitgaan naar een meer algemeen op te zetten praktijkschool / revalidatie school op het 
HCH terrein. 
Helaas is hierdoor het voortbestaan van het huidige Hicare schooltje voorlopig onzeker.  
NB: 
In 2006 hebben we voor het Hicare dovenschooltje nog een aanzienlijk bedrag aan giften 
ontvangen. Deze giften reserveren we nu voor de praktijkschool / revalidatie school. 
 
 
Zending van 2e hands medische apparatuur 
Ook in 2006 is nog heel goed bruikbare 2e hands medische apparatuur, veelal afkomstg van 
MCL, waaronder een komplete operatietafel, geschonken aan het basisziekenhuis in Faridpur.  
Er zijn veel perikelen met de invoer geweest en in de praktijk blijkt het bepaald niet eenvoudig 
om de spullen voordelig ter plaatse te krijgen. Daarnaast is gebleken dat het deels ontbreken 
van montage instructies en gebruikershandleidingen een handicap is om de apparatuur locaal 
goed in gebruik te nemen. We zullen in de toekomst hier meer aandacht aan besteden. 
 
 
NIGERIA 
 
Van 1974 t/m 1980 heeft dr. C. Spronk gewerkt in een lepraziekenhuis in Mangu. Mangu ligt in 
noord-Nigeria op het Jos-plateau. In die periode heeft dr. Spronk een groot aandeel gehad in 
de bouw van een revalidatiecentrum en een school voor gehandicapten naast het ziekenhuis.  
 
In 2004 heeft dr. Spronk samen met twee Nederlandse plastisch chirurgen, een operatie-
assistent en een anesthesist weer het Jos-plateau bezocht. Het ziekenhuis, de school en het 
revalidatiecentrum waren toen één geheel: het Cocin Hospital en Rehabilitation Centre.  
In 2005 is dr. Spronk opnieuw naar het Jos-plateau gegaan en ter vergelijking daar toen ook 
nog twee andere ziekenhuizen bezocht. Daaruit kwam naar voren dat het Cocin ziekenhuis 
met revalidatiecentrum voor gehandicapte kinderen in Mangu op zich het beste functioneert, 
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maar ook het meest behoefte heeft aan noodzakelijke apparatuur om verantwoord operaties 
uit te voeren. Daaruit zijn plannen ontstaan om in projectvorm hulp te gaan verlenen.  
 
Ook in 2006 heeft Cees Spronk het ziekenhuis in Mangu bezocht en daar mensen met 
misvormingen geopereerd. Zijn plan is om dit zo mogelijk 1-2 keer per jaar te gaan herhalen. 
Zijn vrouw zet zich daarbij in voor de school voor gehandicapte kinderen. 
 
 
Projecten die we in 2006 in Nigeria zijn gaan starten: 
 
 
1. Vernieuwing van de operatiekamer in het Cocin Hospital. 
 
Momenteel is de operatiekamer in zeer slechte staat en duidelijk ontoereikend om 
verantwoord te kunnen opereren en narcose te kunnen geven. Vernieuwing is dringend 
noodzakelijk. Ook het gastenverblijf voor het medisch team moet opgeknapt worden. 
 
 
2. Steun aan gehandicapte kinderen voor operaties en/of hulpmiddelen. 
  
3. Verbetering en uitbreiding van de ”school of handicapped children”. 
 
Op deze school zijn veel zaken dringend nodig zoals een nieuwe keuken (er is geen goede 
kookgelegenheid; er wordt binnen op drie stenen gekookt voor 47 kinderen!), meer toiletten, 
bergruimte voor rolstoelen, computerleslokaal etc. En nieuwe matrassen en muskietennetten 
(er sterven in Afrika nog altijd meer mensen, vooral kinderen, aan malaria dan aan aids!).   
          

                     
 
Voor alle bovenstaande projecten hebben we uw hulp nodig. De giften komen voor 100% ten 
goede aan degenen, voor wie zij bedoeld zijn.  
U kunt uw gift storten op rekeningnummer 292 662 610 t.n.v. Stichting Faridpur te Oenkerk. 
Uitgebreide informatie met jaarverslagen vindt u op onze website: www.stichtingfaridpur.nl 
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Financieel verslag 2006 
 
Het jaar 2006 heeft in het teken gestaan van het 6e Plastic Surgery Camp, de bouw + 
ingebruikname + officiële opening van fase I van het kindertehuis in Faridpur. 
Daarnaast is gestart met het verlenen van concrete medische hulp en ondersteuning voor het 
ziekenhuis en revalidatiecentrum in Mangu in noord-Nigeria.  
 
Inkomsten: Uitgaven: 
 
Giften kindertehuis Bangladesh €     52.876,35 Kindertehuis Faridpur € 105.000,00 
Giften medisch werk Bangladesh  €       5.488,00 Medisch werk Bangladesh €     3.534,01 
Giften voor reiskosten Bangladesh €       4.701,10 Reiskosten Bangladesh €     4.277,52 
Giften voor dovenschool €     26.045,37   Projecten noord-Nigeria €   26.425,53 
Rentebaten r.c. + r.r. €       2.210,53 Kosten r.c. betalingverkeer €        119,30 
Giften t.b.v. noord-Nigeria €     43.945,50 P.R. + kosten KvK      €          71,19 
  Website  upperhosting €          35,00 
__________________________________________________________________________ 
      
Totaal inkomsten/uitgaven €   135.266,85     € 139.462,55 
 
Saldo 1 januari 2006 €  176.207,95 
Rekening courant  €    79.207,95 
Rente rekening                  €    97.000,00        
 
 
Saldo 31 december 2006 €  172.012,25 
Rekening courant  €    19.943,40 
Rente rekening                €  152.068,85 
 
 
Toelichting: 
 

• De netto reiskosten Bangladesh bestaan uit de gemaakte kosten voor vliegtickets voor 
het artsenteam minus de door de reizigers als compensatie overgemaakte giften. Het 
saldo is een netto inkomst.   

 
• Het op 31 december 2006 aanwezige saldo is voldoende voor de completering van 

fase I van het kindertehuis met 90 kinderen, inclusief opstartkosten.  
 
 
Tot slot:  
 
De stichting Faridpur dankt ieder die financiële steun heeft gegeven. Zonder die 
hartverwarmende giften hadden de door ons geholpen kinderen geen toekomst! 
 
Ook u kunt een gift overmaken op rekening 292 662 610 t.n.v. Stichting Faridpur - Oenkerk.  
Wij kunnen met trots zeggen dat wat wij aan giften ontvangen, voor nagenoeg honderd 
procent concreet wordt besteed aan medische hulp of ten goede komt aan onze projecten.  
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STICHTING    FARIDPUR 
 
 
    

Helpt in Bangladesh een toekomst op te bouwen 
 

voor gehandicapten en weeskinderen 
 

• Corrigerende chirurgie en revalidatie 
 

• Praktische training en beroepsopleiding 
 
 
 

 
 
 

 
Stichting Faridpur     Welfare Foundation Faridpur 
Wijnserdijk 43      South Alipur Lane no-1 
9062 GP Oenkerk     Holding no - 40/5 
Nederland      Faridpur 7800 
E-mail: cspronk@hetnet.nl    Bangladesh  
Bank rek. 292 662 610     Tel. + (0)631 - 63381 


