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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 collega-specialisten mee naar Faridpur.
In 2002 is in Faridpur onze zusterstichting Faridpur Welfare Foundation (FWF) opgericht.
In FWF zijn lokale artsen en bestuurders vertegenwoordigd.
Voorzitter van FWF is de heer Shamim Haque - Faridpur.
In 2003 ontstond het plan om in Faridpur ook een kindertehuis te bouwen.
November 2006 is de eerst fase van dit kindertehuis officieel in gebruik genomen en zijn er
30 kinderen ondergebracht. In februari 2008 is het hele complex gereed gekomen en er
hebben nu in totaal 100 kinderen een thuis gevonden. Naast opvang wordt ook voorzien in
scholing.
Vanaf 2005 is de Stichting Faridpur ook actief in Mangu, Noord-Nigeria.
Het Cocin Hospital en Rehabilitation Centre, waar dr. Cees Spronk vroeger als lepra-arts
heeft gewerkt, is het ziekenhuis waar deze hulp wordt geboden.
Hier bieden we de medische hulp in samenwerking met Interplast Holland, een
hulporganisatie van Nederlandse plastische chirurgen.
De stichting Faridpur steunt ook het medische werk in het Cocin Hospital van dr. Arend van
de Venis uit Leuvenheim. Hij behandelt daar patiënten, die misvormingen hebben door polio.
Arend van de Venis heeft evenals Cees Spronk als lepra-arts in dit ziekenhuis gewerkt.
Bij het Cocin-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.
In dit achtste jaarverslag van de Stichting Faridpur vindt u een samenvatting van de
activiteiten en een verantwoording van de gelden die we in 2008 hebben ontvangen.
We willen graag doorgaan met hulp te bieden in Bangladesh en Noord-Nigeria.
Met uw blijvende steun kunnen wij mensen een beter leven bieden.
Oentsjerk, augustus 2009.
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 de directe medische en plastisch-reconstructieve zorg in Faridpur
(Bangladesh) en in Mangu (Nigeria) gegeven door plastisch chirurg dr.Cees Spronk en zijn
medisch team.
De stichting steunt tevens het medische werk van dr. Arend van de Venis in Mangu
De niet-medische projecten in Faridpur en Mangu hebben als doel opvang, opvoeding,
scholing, revalidatie en rehabilitatie van kinderen. Dat laatste betekent dat de kinderen wordt
geleerd hun handicap te accepteren en er mee te functioneren in de maatschappij.
Voor deze niet-medische projecten zetten Neeltje Spronk en Annemiek van de Venis zich in.
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In 2008 bestond het bestuur van de stichting Faridpur uit:
Voorzitter:
Dhr. P.K.A. Poortenga
Jan de Wittstraat 6
9062 EX Oentsjerk
tel. 058 – 2561379
Secretariaat:
Mevr. Th.J.F. Booijink-van Raaij
Staniasingel 16
9062 GM Oentsjerk
tel. 058-2562551
Penningmeester:
Mevr. L. Roodhof-Swaagman
Heemstrasingel 48
9062 GH Oentsjerk
tel. 058-2562699
Correspondentie- en contact:
Mevr. N. Spronk-Mulder
Wynserdyk 43,
9062 GP Oentsjerk
tel. 058–2562029
Mevr. J. Geense-Doeleman
Zevenhuizen 5
9064 DE Aldtsjerk
tel. 058–2563326
Mevr. A. van de Venis-van der Beek
Kerkweg 1
6974 AM Leuvenheim
tel. 0575-564235.

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 2008 hebben we het ANBI-keurmerk, waardoor giften aan ons stichting
gedaan, geheel of gedeeltelijk mogen worden afgetrokken van het belastbare inkomen.
Stichting Faridpur staat vermeld bij “GeefWijzer.nl”, het overzicht van goede doelen op
internet.
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.
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Activiteiten in 2008.
Bezoek aan Faridpur door medisch team:
In februari 2008 heeft het medisch team Faridpur bezocht.
Het team bestond uit: Prof. P.Spauwen plastisch chirurg in Nijmegen, dr. C.Spronk, plastisch
chirurg,dr. R. Niemeyer anaesthesist en mevr. Aafke Lautenbach, anesthesieassistent.
Dr,Spronk, dr. Niemeyer en mevr. Lautenbach zijn allen werkzaam in Leeuwarden.
In het bijzijn van de waarnemende ambassadeur van Nederland heeft aan het begin van dit
bezoek de officiële opening van het kindertehuis plaatsgevonden.
In de negen dagen daarna zijn er 194 operaties verricht samen met lokale artsen bij
80 patiënten met hazenlippen, 81 patiënten met brandwonden en nog 33 bij patiënten met
andere afwijkingen.
Bezoek aan Mangu door medisch teams:
In februari 2008 heeft Arend van de Venis Mangu bezocht en heeft samen met jonge
Nigeriaanse artsen 79 operaties verricht bij kinderen die polio hebben gehad en bij kinderen
met groeistoornissen.
Het plastisch-chirurgisch team, dat in maart daarna Mangu heeft bezocht, heeft 59 operaties
gedaan samen met lokale artsen.
Het team bestond uit: Prof.P.Robinson, plastisch chirurg in Groningen, Rens Huizinga,
plastisch chirurg in Alkmaar, Jo Haenen, anesthesist in Leeuwarden en Annet Brouwer,
operatieassistente in Leeuwarden.
Het betrof hier 35 patiënten met brandwonden, 7 patiënten met hazenlippen en 17 patiënten
met andere afwijkingen.
In november heeft het plastisch-chirurgisch team weer een bezoek gebracht aan Mangu.
Dit team bestond uit: Prof. P. Robinson, dr. C. Spronk, Daphne van Dam plastisch chirurg in
opleiding, Rob Niemeyer, Geke Hoekstra, anesthesieassistente en Fatima van Klaveren
operatieassistente.
Er zijn toen in totaal 80 operaties gedaan: 60 patiënten met brandwonden, 10 met
hazenlippen en 10 met andere afwijkingen.
Gezien het grote aantal patiënten met brandwonden zijn we aan het denken over preventie
en betere behandeling van brandwonden.
Bezoeken door Neeltje Spronk en Annemiek van de Venis.
Tegelijkertijd met Cees Spronk en Arend van de Venis bezochten Neeltje Spronk en
Annemiek van de Venis Faridpur en/of Mangu. Zij hebben zich bezig gehouden met de nietmedische projecten (kindertehuis en scholen) in die plaatsen.
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Bestuur.
Het bestuur is in 2008 vijf keer bijeen geweest.
In maart 2008 heeft een deel van het bestuur overleg gehad met de heer Shamim Haque ,
voorzitter van de Faridpur Welfare Foundation.
Uit Faridpur krijgen we per mail een maandelijks financieel overzicht van het kindertehuis,
waardoor wij een goed beeld hebben van inkomsten en uitgaven.
Fondsenwerving.
In 2008 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.
Op 12 december 2008 is er door drie zorgboerderijen uit Oentsjerk en Mûnein en de
Stichting Faridpur een kerstmarkt georganiseerd. Van de opbrengst kreeg de stichting
Faridpur tweederde deel. Dat was in dit geval liefst € 6465, Voor Nigeria kregen we van de Stichting Tineke Hut € 10.000,- en van Impulsis € 10.000,-.
Impulsis is een initiatief en een samenwerkingsverband van Edukans, ICCO en Kerkinactie.
Omdat we voorlopig nog in de kosten van het kindertehuis moeten voorzien zijn we een actie
gestart om donateurs te werven voor het tehuis: zij kunnen maandelijks een bedrag naar
keuze storten. Een kind in het tehuis kost € 25, - per maand inclusief scholing.
Open Tuindag.
Op zaterdag 31 mei 2008 is bij de familie Spronk de vijfde open tuindag (we noemen het
fancy fair) gehouden.
We troffen mooi weer, de tuin was een plaatje en iedereen kon daar onder het genot van een
kopje koffie van genieten. Alles wat te koop werd aangeboden vond enthousiaste kopers,
vooral ook omdat iedereen het waardeerde dat de opbrengst naar de stichting Faridpur ging.
De opbrengst was heel goed: € 4500, - !
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BANGLADESH.
Plastic Surgery Camps.
Het 6e Plastic Surgery Camp in februari is zeer succesvol verlopen.
Plastisch chirurg prof. dr. P.H.M. Spauwen, anaesthesist dr. R.P.E. Niemeijer en dr. C.
Spronk, bijgestaan door anaesthesie-assistente mevr. A. Lautenbach, hebben zoals u in het
voorgaande hebt kunnen lezen 194 operaties verricht.
Van “The Smile Train” is t.b.v. het 6e Plastic Surgery Camp een ruime donatie ontvangen.
“The Smile Train” is een fonds in de Verenigde Staten ten behoeve van kinderen met
hazenlippen.

Foto’s van de operatiekamer tijdens het 6e Plastic Surgery Camp.

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 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 open staat voor alle kinderen,
ongeacht hun godsdienstige achtergrond.
Voor de opzet van het tehuis is in nauw overleg met onze lokale zusterstichting Faridpur
Welfare Foundation gekozen voor het concept van de S.O.S. kinderdorpen. Hierbij zorgt een
pleegmoeder in gezinsverband voor een aantal kinderen. Het gezinsverband is ook van
belang wanneer ze later zelf een gezin stichten.
De pleegmoeder wordt in ons kindertehuis geholpen door een assistent-pleegmoeder. Zij
zorgen samen voor tien tot twaalf kinderen. Behalve de kinderen worden hiermee ook de
pleegmoeders en assistent-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-pleegmoeder met tien tot twaalf kinderen.
Een etage bestaat uit een gezamenlijke woon- en recreatiekamer, 2 slaapzalen voor de
kinderen, een was- en doucheruimte, een toilet en een aparte slaapkamer voor de
pleegmoeder en haar assistente.
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In november 2006 kwam fase een van het kindertehuis klaar en werd het kindertehuis met
30 kinderen in huis officieel geopend. Daarbij werd de naam Holland Children House ( HCH)
onthuld. Een groot billboard langs de weg laat de naam duidelijk zien.

Billboard van HCH langs de weg.

Holland Children House met vijver vanaf de weg.

In 2007 werd begonnen met de afrondende tweede fase. Einde 2007 waren alle
appartementsgebouwen helemaal klaar en daarmee was het Holland Children House
volgens plan gerealiseerd.
Momenteel vinden 100 kinderen er een tehuis.
In februari 2008, tijdens het zesde Plastic Surgery Camp, is dit gevierd in aanwezigheid van
vele genodigden, waaronder de waarnemende ambassadeur van Nederland in Bangladesh,
de heer Frits Meijndert.

Holland Children House vanaf de achterkant.
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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 geheel afgebouwd en in gebruik genomen. De school heeft
nu zes lokalen. De school draagt de naam “Sunflower Kindergarten”.
NB:
•
Ook de pleegmoeders en assistent-moeders zijn aanwezig bij de lessen!
•
Ook een aantal kinderen uit het nabij gelegen dorp krijgen hier basisonderwijs.

Kinderen in de klas.

Verbouw van groente en fruit
In 2007 is op het terrein van HCH op kleine schaal begonnen met het verbouwen van
groente en fruit voor eigen gebruik.

Aanleg van visvijvers.
In 2007 zijn 2 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.
Wij proberen mogelijkheden te scheppen om ter plaatse voor het HCH inkomsten te
genereren. Voor dit doel hebben we diverse mogelijkheden onderzocht en uiteindelijk werd
besloten om een boerderij te bouwen, waar jonge runderen worden vetgemest.
In 2007 is de boerderij gebouwd op een hoek van het land waarop ook het HCH staat.
Tot nu toe is de boerderij nog niet winstgevend. Dit komt o.a. doordat de voedselprijzen sterk
zijn gestegen waardoor vlees (in die landen een luxeproduct) niet meer betaalbaar is voor
veel gezinnen.
Wij gaan op bescheiden schaal door met dit bedrijf.
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NIGERIA.
Van 1974 t/m 1980 werkte dr. Cees 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.
Evenals dr. Cees Spronk heeft ook dr. Arend van de Venis in het verleden als lepra-arts in
Mangu gewerkt.
In 2004 bezochten Cees Spronk en Arend van de Venis weer het ziekenhuis in Mangu.
Naar aanleiding van dit bezoek is Cees Spronk in 2005 begonnen met het opereren van
kinderen en volwassenen met misvormingen in Mangu. Hij doet dit twee keer per jaar in
samenwerking met Interplast-Holland, een hulporganisatie van Nederlandse plastische
chirurgen.
Het bleek dat het Cocin ziekenhuis dankzij grote inzet van de staf goed functioneerde, maar
sterk behoefte had aan nieuwe apparatuur om de operaties verantwoord en goed uit te
voeren.
Met geld van de stichting Faridpur zijn een anesthesie-, een sterilisatieapparaat en enige
kleine instrumenten gekocht.
In 2008 heeft het plastisch-chirurgische team Mangu in maart en in november bezocht.
Tijdens deze twee bezoeken zijn in totaal 139 operaties verricht.
Het merendeel van de operaties was bij volwassenen en kinderen met brandwonden.
Daarnaast werden patiënten met hazenlippen en met diverse andere afwijkingen
geopereerd.
Arend van de Venis heeft in februari 2008 Mangu bezocht en daar samen met de lokale
artsen 79 kinderen met misvormingen geopereerd. Meestal zijn de misvormingen ontstaan
door polio, maar er zijn ook kinderen bij met klompvoetjes.
Voor de verpleegkosten rondom de operatie 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.
Voor de poliokinderen moet per kind een bedrag van € 200, - worden betaald. Dit is voor de
verpleegkosten, maar ook voor de revalidatie en voor krukken etc. Dit bedrag van € 200, wordt ook door de stichting betaald.

Mangu november 2008. Bij het bed van een patiëntje.
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Neeltje Spronk en Annemiek van de Venis zetten zich vooral 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 opbergruimte voor rolstoelen en een kantoor voor het
schoolhoofd gerealiseerd. Een schoolbus is aangeschaft voor het vervoer van de kinderen.
In 2008 zijn er plannen ontwikkeld voor een nieuwe leermethode op de school en voor een
internetaansluiting voor school en ziekenhuis.

Jongen in rolstoel in Mangu.

Leerlingen van de school in Mangu.

Spelende kinderen.
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Financieel verslag 2008.
Faridpur:
In het jaar 2008 heeft het plastisch-chirurgische team in februari Faridpur bezocht.
Ook was 2008 het eerste jaar dat het kindertehuis compleet was en we daardoor als stichting
de financiële zorg hebben voor het onderhoud en de scholing van de daar nu wonende
honderd kinderen.
Mangu:
Er is twee maal een plastisch-chirurgisch team van Interplast-Holland in Mangu geweest en
Arend van de Venis heeft een bezoek aan Mangu gebracht en er operaties verricht.
Inkomsten:
Giften kindertehuis Faridpur
€ 39.802,48
Giften medisch werk Faridpur
€ 10.137,16
Reiskosten Faridpur
€ 3.537,94
Giften school Mangu
€ 8.132,35
Medisch werk Mangu
€ 35.056,10
Rentebaten renterekening
€ 3.708,00
___________________________________________________
Totaal inkomsten
€ 100.374,03
Uitgaven:
Kosten kindertehuis Faridpur voor 2008
€ 35.900,47
Kosten kindertehuis Faridpur voor 2009
€ 35.000,00
School Faridpur
€ 3.915,94
Cow fattening farm Faridpur
€
183,59
Medisch werk Faridpur
€ 7.197,52
Reiskosten Faridpur (ook februari 2009)
€ 2.352,88
School Mangu
€ 3.700,00
Medisch werk Mangu
€ 18.055,90
Kamer van Koophandel en beamer
€
393,81
Bankkosten
€
112,19
____________________________________________________
Totaal uitgaven
€ 106.812,30
Saldo 1 januari 2008
Rekening courant
Rente rekening

€
€
€

99.238,27
4.383,27
94.855,00

Saldo 31 december 2008
Rekening courant
Rente rekening

€
€
€

92.800,00
34.237,00
58.563,00

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 - Oentsjerk.
Wat wij aan giften ontvangen wordt voor nagenoeg honderd procent 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
DOOR
. CORRIGERENDE CHIRURGIE EN
REVALIDATIE
. HUISVESTING EN SCHOLING.

Meisje in Faridpur

Moeder en kind in Mangu

Stichting Faridpur
Wijnserdijk 43
9062 GP Oentsjerk
Nederland
Tel. 058-2562029
Bank rek. 292 662 610
E-mail: neeltjespronk@hetnet.nl

