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Voorwoord
De Stichting Faridpur is in 2001 opgericht na een bezoek van dr. C.A. Spronk, plastisch chirurg bij
het Medisch Centrum Leeuwarden, aan de plaats Faridpur in Bangladesh, waar hij begon met het
kosteloos opereren van kinderen met ernstige afwijkingen of brandwonden.
Vanaf 2004 gaan ook plastisch chirurg prof. dr. P.H.M. Spauwen en anesthesist dr. R.P.E.
Niemeyer met dr. Spronk mee. Eind februari 2008 zijn ruim 720 mensen, met name kinderen,
geopereerd. Kinderen, die hierdoor weer uitzicht hebben op een menswaardig bestaan.
In 2003 ontstond het plan om in Faridpur ook een kindertehuis te bouwen en november 2006 is
de eerst fase van dit kindertehuis officieel in gebruik genomen en zijn er 30 kinderen
ondergebracht. Eind 2007 was het hele complex gereed. In totaal 105 kinderen hebben hier nu
een t(e)huis.
Vanaf 2005 is Stichting Faridpur ook actief in Mangu, Noord-Nigeria.
Het Cocin Hospital en Rehabilitation Centre, waar dr.Spronk vroeger als lepra arts heeft gewerkt,
is het ziekenhuis waar deze hulp wordt geboden.
Hier bieden we medische hulp in samenwerking met Interplast-Holland.
Bij dit ziekenhuis horen een revalidatiecentrum en een school met internaat voor gehandicapte
kinderen. Met geld van de stichting heeft de school een zeer noodzakelijke opknapbeurt gehad: er
is een nieuwe keuken, een computerleslokaal, een opslagruimte voor rolstoelen en een kantoor
voor het hoofd van de school gebouwd. Ook hebben ze met onze financiële steun een schoolbus
kunnen aanschaffen.
In dit zevende jaarverslag van de Stichting Faridpur vindt u een samenvatting van de activiteiten
en verantwoording van de gelden die we in 2007 hebben ontvangen.
We willen graag doorgaan met hulp te bieden in Bangladesh en Noord-Nigeria.
Met uw blijvende steun kunnen wij dan mensen een beter leven bieden.
Oentsjerk, juli 2008.
P.K.A. Poortenga, voorzitter Stichting Faridpur.

Doelstelling en organisatie van Stichting Faridpur
De stichting Faridpur heeft als doel het geven van hulp aan de allerarmsten in deze wereld door
middel van medische en niet-medische projecten.
De stichting steunt in het bijzonder de directe medische en plastisch-reconstructieve zorg in
Faridpur (Bangladesh) en in Mangu (Nigeria) gegeven door plastisch chirurg dr.Cees Spronk.
De niet-medische projecten hebben als doel 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.
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In 2007 bestond het bestuur van de stichting Faridpur uit:
Voorzitter:
Dhr. P.K.A. Poortenga
Jan de Wittstraat 6
9062EX Oentsjerk
tel. 058 – 2561379
Secretariaat:
Mevr. Th.J.F. Booijiink-van Raaij
Staniasingel 16
9062 GM Oentsjerk
tel. 058-2562551
Penningmeester tot 22-11-07
Onderstaand adres is tevens correspondentieadres.
Mevr. N. Spronk-Mulder
Wynserdyk 43,
9062GP Oentsjerk
tel. 058 – 2562029
Penningmeester vanaf 22-11-07
Mevr. L. Roodhof-Swaagman
Heemstrasingel 48
9062 GH Oentsjerk
tel. 058-2562699

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 lokale bestuurders vertegenwoordigd.
Voorzitter van FWF is de heer Shamim Haque - Faridpur.
Bank FWF:
United Commercial Bank Ltd.
Faridpur Branch
CD 31 000301
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Activiteiten in 2007
Bestuur
Het bestuur is in 2007 zes keer bijeen geweest.
Voorts heeft een delegatie van het bestuur met dr. Spronk en Shamim Haque vergaderd en is er
veel overlegd met lokale bestuurders in Faridpur. Door aanschaf in Faridpur van moderne
apparatuur is in de loop van 2007 de communicatie een stuk vereenvoudigd en verbeterd.

Website
De website van onze stichting is www.stichtingfaridpur.nl. Naast alle jaarverslagen kunt u hier ook
uitgebreide verslagen lezen van onze werkzaamheden en projecten.
De website wordt beheerd door Johan de Wagt, wonend in Zuidhorn.

Fondsenwerving
In 2007 zijn opnieuw hartverwarmende giften ontvangen van kerkgemeenschappen, scholen, een
aantal stichtingen en particulieren. Gevers van giften gelijk aan of boven € 250,- krijgen apart een
bedankbrief.

Open Tuindag
Op 2 juni 2007 is bij de familie Spronk de vierde 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 verkoop van planten was verkoop van
parels uit Bangladesh gekoppeld en er was een expositie van schilderijen van kunstenares Tineke
Popta.
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BANGLADESH
Plastic Surgery Camps
In 2007 is geen Plastic Surgery Camp (PSC) georganiseerd. Het 6e PSC is inmiddels wel in 2008
gehouden en zeer succesvol verlopen. In het jaarverslag 2008 zal hier over worden bericht. Op
de website kunt u nu al het een en ander lezen.
Aan het 6e PSC is opnieuw medewerking verleend door plastisch chirurg prof. dr. P.H.M.
Spauwen en anaesthesist dr. R.P.E. Niemeijer, dit keer bijgestaan door anaesthesie- assistente
mevr. A. Lautenbach.
Van “The Smile Train” is t.b.v. het 6e Plastic Surgery Camp een ruime donatie ontvangen.

Project Kinderhuis in Faridpur (Holland Children House)
Het district Faridpur is een van de armste 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 of geen kans op een goede ontwikkeling hebben.
In 2003 ontstond het plan een kindertehuis te stichten dat openstaat voor alle kinderen, ongeacht
hun godsdienstige achtergrond. Na een aantal in Bangladesh al werkzame hulporganisaties te
hebben bezocht is gekozen voor een model dat is afgeleid van het S.O.S kinderdorp concept,
waarbij een pleegmoeder in gezinsverband voor tien kinderen zorgt. Naast de kinderen worden
hiermee ook de pleegmoeders (vaak alleenstaande weduwen) geholpen.
Begin 2006 is gestart met de bouw van 3 appartementgebouwen met elk 3 verdiepingen. Op elke
etage woont een pleegmoeder en assistent-moeder met 10 kinderen. Een etage bestaat uit een
gezamenlijke woon- en recreatiekamer, 2 slaapzalen voor maximaal 6 kinderen, een was- en
doucheruimte, een toilet en een aparte slaapkamer voor de pleegmoeder en assistent-moeder. In
totaal kunnen in de 3 gebouwen dus 90 kinderen (eventueel maximaal 108) worden gehuisvest.
In november 2006 kwam fase I van het kindertehuis klaar en werd het kindertehuis met 30
kinderen in huis officieel geopend. Daarbij werd de naam Holland Children House onthuld. Een
groot billboard langs de weg laat de naam duidelijk zien.
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Billboard van HCH langs de weg.

Holland Children House met vijver, vanaf de weg.

In de loop van 2007 werd begonnen met de afrondende fase en kompletering (fase II).
Eind december 2007 waren alle 3 appartementgebouwen helemaal klaar en daarmee was het
Holland Children House helemaal volgens plan gerealiseerd. Wat voor 2008 nog resteert is het
verbeteren en versterken van de walbeschoeiing met de voorliggende vijver. Zie foto.
Aansluitend is begonnen met het uitkiezen en onderbrengen van alleenstaande kinderen tot een
totaal van 105 kinderen (status maart 2008).

Holland Children House vanaf de achterkant.

Klaslokaal van school van Holland Children House.

Na 2008 zal aan de hand van de opgedane ervaringen worden besloten of het kindertehuis zal
worden uitgebreid met nog een appartementgebouw.

Activiteiten rondom het Holland Children House
School
Begin 2007 is op het terrein van het kindertehuis begonnen met de bouw van een school voor
basisonderwijs. Kort na het gereed komen van het eerste lokaal is de eerste groep kinderen van
het kindertehuis al in februari 2007 naar school gegaan.
In de loop van 2007 is de school met in totaal 6 klaslokalen geheel afgebouwd en - gelijk opgaand
met het groeiende aantal kinderen in het HCH - in gebruik genomen.
NB:
•
Ook de pleegmoeders en assistent-moeders krijgen hier les!
•
Ook enige kinderen uit het naastliggende dorp krijgen hier basisonderwijs.
•
In de toekomst wordt hulp aan gehandicapte kinderen overwogen.
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Verbouw van groente en fruit
In 2007 is op het terrein van HCH op kleine schaal begonnen met het verbouwen van groente.
Tevens zijn mango, papaja en bananenbomen geplant.
Aanleg van visvijver
In 2007 zijn twee vijvers (1 vijver voor en 1 vijver naast het HCH) als viskweekvijver ingericht.
Wekelijks staat nu vis uit eigen vijver op het menu van het HCH.
Veehouderij
Veel ontwikkelingsprojecten worden voor de volle 100% gefinancierd met buitenlands geld.
Lokaal kan dit tot passiviteit leiden en dat effect proberen we te voorkomen door condities te
scheppen om ter plaatse t.b.v. het HCH inkomsten te genereren.
Voor dit doel is in 2004 een studie gedaan naar lokale activiteiten, die inkomsten voor het HCH
zouden kunnen opleveren. Hierbij kwam een kippenboerderij als meest geschikt naar voren. Door
de in 2005 en 2006 en ook nog in 2007 uitbreidende vogelgriep bleken de risico’s echter te groot
en werd dientengevolge het project niet opgestart.
Tijdens ons bezoek in november 2006 zijn diverse alternatieven onderzocht. Ook zijn de
mogelijkheden van het in Bangladesh zeer bekende microkredietprogramma onderzocht.
Uiteindelijk werd besloten om een boerderij te bouwen waar jonge runderen worden vetgemest.
NB: voor een evenwichtige voeding is naast rijst ook eiwit nodig.
In 2007 is de runderboerderij gebouwd op een hoek van het land waarop ook het HCH staat.
De boerderij biedt plaats aan 50 ossen, die worden gekocht als ze circa 1 jaar oud zijn en daarna
in een tijdsbestek van 4-6 maanden worden vetgemest en weer verkocht. Voor het managen van
de boerderij zijn een veeboer en twee hulpen in dienst genomen.
Medio 2007 is de eerste groep runderen gekocht en aan het eind van 2007 weer verkocht.
De netto opbrengst was teleurstellend, wat deels te wijten was aan onervarenheid (goede
evenwichtige voeding en goede veterinaire behandeling is een key-issue) en de onverwacht snel
gestegen grondstofkosten. Bovendien hebben de sterk gestegen voedselprijzen er voor gezorgd
dat vlees niet meer betaalbaar is voor veel gezinnen. In 2008 zal het bedrijf op een bescheiden
schaal worden vervolgd.

Veeboerderij voor 50 runderen

Kijkje van binnen

Hicare dovenschooltje / revalidatieschool
Tijdens ons bezoek aan Faridpur in november 2006 hebben we met de leiding en onderwijzers
van het Hicare schooltje onderzocht om op het terrein van HCH een apart schooltje te gaan
bouwen en de leerlingen intern te huisvesten. Begin van 2007 bleken deze plannen niet haalbaar
en daarom is besloten dit niet te gaan doen. We denken nog wel aan de mogelijkheid te zijner tijd
een revalidatie school op het HCH terrein te starten.
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NIGERIA
Van 1974 t/m 1980 werkte dr. Spronk als lepra-arts in een ziekenhuis in de plaats Mangu op het
Jos-plateau in Noord-Nigeria. In die periode werd naast het ziekenhuis een revalidatiecentrum
gebouwd en de al bestaande school voor leprakinderen werd uitgebreid tot een school voor
gehandicapte kinderen.
Het geheel werd en wordt het Cocin Hospital en Rehabilation Centre genoemd.
Cocin betekent: Church of Christ in Nigeria.
In 2004 bezochten dr. Spronk en dr. V.d. Venis het ziekenhuis in Mangu.
Naar aanleiding van dit bezoek is dr. Spronk in 2005 begonnen met het opereren van kinderen en
volwassenen met misvormingen in Mangu. Hij doet dit in samenwerking met Interplast-Holland,
een hulporganisatie van Nederlandse plastische chirurgen.
Hierbij bleek dat het Cocin ziekenhuis - dankzij grote inzet van de staf - op zich goed
functioneerde, maar sterk behoefte had aan nieuwe apparatuur om deze operaties verantwoord
en goed uit te voeren.
Met geld van de stichting Faridpur zijn een anesthesie-, een sterilisatieapparaat en enige kleine
instrumenten gekocht.
In 2006 heeft dr. Spronk ook met een team plastisch chirurgen van Interplast-Holland Mangu
bezocht en daar geopereerd. In datzelfde jaar heeft ook de arts, dr. Arend van de Venis, in het
ziekenhuis van Mangu operaties verricht bij kinderen met polio. Hij werkt hierbij samen met de
stichting Faridpur. Dr. v.d.Venis heeft in het verleden ook als lepra-arts in Mangu gewerkt en daar
operaties bij gehandicapte kinderen verricht.
In januari en oktober 2007 is er weer een plastisch-chirurgisch team van Interplast-Holland in
Mangu geweest. Er zijn bij die twee bezoeken in totaal 100 patiënten geopereerd.
Het is de bedoeling om met deze bezoeken in de toekomst door te gaan.
Voor de verpleegkosten moeten de patiënten € 60,- aan het ziekenhuis betalen. (De
gezondheidszorg is er niet gratis.) Heel vaak is dit voor mensen een reden om van de operatie af
te zien. De stichting heeft daarom besloten om per patiënt een bedrag van € 50, - hierin bij te
dragen. Hiervoor worden fondsen geworven.
De echtgenotes van dr. Spronk en dr. van de Venis zetten zich met name in voor de school met
internaat voor gehandicapte kinderen.
In 2007 is de verbouwing van deze school gereed gekomen: er is nu een nieuwe keuken, een
computerleslokaal, een opslagruimte voor rolstoelen en een kantoor voor het schoolhoofd
gerealiseerd. Een schoolbus is aangeschaft voor het vervoer van de kinderen.
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Financieel verslag 2007
Het jaar 2007 heeft in Faridpur in het teken gestaan van de afronding (fase II) van het
kindertehuis en de bouw van een school. Verder is er twee maal een plastisch-chirurgisch team
van Interplast-Holland in Mangu geweest.
Inkomsten:

Uitgaven:

Giften voor kindertehuis Faridpur
Giften voor medisch werk Faridpur
Giften voor school Mangu-Nigeria
Medisch werk Mangu-Nigeria
Rentebaten r.c. + r.r.

€ 60.062,73
€
450,00
€ 31.379,33
€ 7.831,00
€
30,40

Fase II kinderhuis Faridpur
€ 106.452,42
Bouw school Faridpur
€ 15.000,00
Boerderij project Faridpur
€ 7.003,60
School Mangu-Nigeria
€ 30.183,00
Medisch werk Nigeria
€ 13.084,14
Medisch werk Bangladesh
€ 3.452,41
KvK, website, betalingen
€
196,62
____________________________________________________________________________
Totaal inkomsten/uitgaven

€ 102.544,06

Saldo 1 januari 2007
Rekening courant
Rente rekening

€ 172.011,40
€ 19.943,40
€ 152.068,00

Saldo 31 december 2007
Rekening courant
Rente rekening

€
€
€

€ 175.368,59

99.183,27
4.328,27
94.855,00

Tot slot:
De stichting Faridpur dankt ieder die financiële steun heeft gegeven. Zonder die 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. Wat
wij aan giften ontvangen wordt voor nagenoeg honderd procent concreet besteed aan medische
hulp of komt rechtstreeks ten goede aan onze projecten.
Uitgebreide informatie met jaarverslagen vindt u op onze website: www.stichtingfaridpur.nl
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STICHTING

FARIDPUR

Helpt in Bangladesh en Noord-Nigeria
een toekomst op te bouwen voor
gehandicapten en weeskinderen
•

Corrigerende chirurgie en revalidatie

•

Praktische training en beroepsopleiding

Meisje in Faridpur

Moeder en kind in Mangu

Stichting Faridpur
Wijnserdijk 43
9062 GP Oenkerk
Nederland
E-mail: cspronk@hetnet.nl
Bank rek. 292 662 610
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