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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Faridpur 2013. Ook in dit jaar is er weer veel gebeurd, dat
de moeite van het vermelden waard is. Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken.
•

De bestuurszaken

•

De opening van het vierde gebouw van het Holland Children House (HCH ) in Faridpur

•

Het Vocational Training Centre in Faridpur

•

De ontwikkeling van het Brandwondencentrum in Mangu.

•

De missies naar Faridpur en Mangu in 2013

•

De toekomst van de stichting Faridpur.

•

De werving van fondsen en de financiering van activiteiten.

Verderop in dit verslag geven wij uitvoerig toelichting op al deze zaken. Graag attenderen wij u op
onze prachtige website www.faridpur.nl, waar wij met tekst en in beeld uitvoerig verslag doen van
ons werk in Bangladesh en Nigeria.
Ook in 2013 mochten wij rekenen op de steun van velen bij de uitvoering van onze activiteiten. Graag
spreken wij een woord van dank uit jegens al degenen die ons als vrijwilliger helpen bij het uitvoeren
van ons werk.
Ook zeggen wij dank aan al degenen die ons financieel ondersteunen. U kunt er verzekerd van zijn
dat wij in 2014 opnieuw ervoor zorgen dat het geld voor nagenoeg 100% daar terecht komt waar het
nodig is: in de medische en sociale zorg in Mangu/ Nigeria en Faridpur/ Bangladesh. (Gegevens CBF:
in 2012 voor 99.3%)
Mogen wij ook in 2014 op uw steun rekenen? Ons IBAN-rekeningnummer is: NL20RABO0131841998
t.n.v. Stichting Faridpur te Oentsjerk.
Bestuur Stichting Faridpur
J.M.L.Nijkrake
Voorzitter

Onze stichting
heeft het
ANBI-keurmerk.
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VAN HET BESTUUR
Het bestuur van de Stichting Faridpur heeft in 2013 vier keer vergaderd. In de oktobervergadering
2013 heeft Annemiek van der Venis te kennen gegeven dat zij uit het bestuur wilde treden per
1 januari 2014. In de vergadering van 22 januari 2014 is haar lidmaatschap formeel beëindigd. Tijdens
die vergadering hebben we Annemiek bedankt voor de grote inzet die zij getoond heeft als lid van het
bestuur in de afgelopen jaren.
De samenstelling van het bestuur is per 22 januari 2014.
•

Jos Nijkrake, voorzitter, Cornelis Wielsmastraat 3, 9061 AN Gytsjerk

•

Thea Booijink - van Raaij, secretaris, Staniasingel 16, 9062 GM Oentsjerk

•

Liny Roodhof - Swaagman, penningmeester, Heemstrasingel 48, 9062 GH Oentsjerk

•

Neeltje Spronk - Mulder, lid bestuur, Wynzerdyk 43, 9062 GP Oentsjerk

•

Jeltje Geense - Doeleman, lid bestuur, Zevenhuizen 5, 9064 DE Aldsjerk

De regering heeft bij wet geregeld dat alle organisaties met een Goed Doel in het jaar 2014 aan een
aantal nieuwe verplichtingen moeten voldoen, willen zij de zogeheten ANBI-status behouden. Deze
status geeft aan onze donateurs het recht om hun giften aan onze stichting af te trekken van de
belasting. Aan alle nieuwe eisen van registratie hebben wij voldaan. Ook in 2014 kunt u uw giften aan
onze stichting aftrekken van de belasting.
In het afgelopen jaar was er sprake van onrust in de landen waar wij actief zijn: Nigeria en Bangladesh.
Helaas heeft de situatie in Nigeria ertoe geleid dat de missie in maart 2013 moest worden geannuleerd.
Iedere keer weer moeten wij er rekening mee houden dat de Nederlandse ambassade geen positief
reisadvies geeft. Met het oog op de veiligheid van de mensen moeten we in dat geval een missie
annuleren.
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DE OPENING VAN HET VIERDE GEBOUW VAN HET HOLLAND
CHILDREN HOUSE (HCH) IN FARIDPUR.
In 2013 is het HCH uitgebreid met een vierde gebouw. Het bestuur van de Faridpur Welfare Foundation
(FWF) - onze zusterstichting in Bangladesh, formeel de eigenaar van het HCH – heeft besloten om in
de hal van het gebouw twee foto’s op te hangen van respectievelijk Cees en Neeltje Spronk; naar hen
is dit vierde gebouw vernoemd. Een waardig eerbetoon, wij waarderen dat besluit zeer.
In het Holland Children House verblijven momenteel 100 kinderen: 44 jongens en 56 meisjes. In het
vierde gebouw zijn nu de jongens ondergebracht. Het eerste gebouw is nu ontruimd en zal worden
opgeknapt. Op eender wijze zullen daarna het tweede en derde gebouw worden opgeknapt. Nadat
deze operatie voltooid is, zal het totaal van de verblijvende kinderen worden verhoogd naar ongeveer
130 kinderen.

HET VOCATIONAL TRAINING CENTRE IN FARIDPUR.
Tijdens het bezoek in februari 2013 heeft Neeltje met Manik, de directeur van het Holland Children
House, plannen besproken om de oude, leegstaande koeienstal in Faridpur te verbouwen tot een
Vocational Training Centre, een school voor beroepsonderwijs. Voor die ombouw is een bedrag
van 20.500 euro benodigd. Dankzij bijdragen van de Faridpur Welfare Foundation/AKH-group, de
Nederlandse ambassade en de Sint Vitus Stichting is dit bedrag begin 2014 beschikbaar gekomen. Er
kan gestart worden met de verbouwing; de hoop en verwachting is dat de eerste student in mei 2014
een studie voor een beroep kan beginnen. Op deze wijze wordt een compleet aanbod van onderwijs
gerealiseerd voor de kinderen van het HCH in Faridpur. Een resultaat om trots op te zijn.

HET BRANDWONDENCENTRUM IN MANGU.
Er wordt in Nigeria veel op open vuur gekookt. Daardoor ontstaan er veel ongelukken, met
brandwonden als gevolg. In 2011 zijn we een ambitieus project gestart in Mangu: het opzetten van
een nieuw brandwondencentrum, dat leidend moet zijn in de regio voor de verzorging van patiënten
met brandwonden. Ook zal een programma van preventie worden ontwikkeld. De bouw van het eerste
onderdeel van het centrum, de operatiekamer, is klaar; deze is officieel geopend in oktober 2013.
Helaas hebben we in 2013 moeten constateren dat het verschepen van alle benodigde materialen
voor de operatiekamer door vele formaliteiten ernstige vertraging opliep. We hebben de hoop dat in
april/mei 2014 alle materialen in Mangu aanwezig zullen zijn.
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DE MISSIES IN 2013 - BANGLADESH
In februari 2013 is er de jaarlijkse missie geweest naar Faridpur. Onze delegatie bestond uit
de volgende personen: Cees Spronk, (plastisch chirurg, teamleider) Paul Spauwen (plastisch
chirurg), Chantal Moues, (plastisch chirurg), Rob Niemeijer (anesthesioloog) Geke Hoeksma,
(verpleegkundige anesthesiologie), Johanna de Vries (Dokters van de Wereld) en Neeltje Spronk
(stichting Faridpur, voor HCH) .

Uit het prachtige verslag van Paul Spauwen – zie onze website www.faridpur.nl – citeren wij
onderstaande alinea:
Er zijn weer veel operaties verricht bij 191 patiënten: 64 operaties bij patiënten met schisis, 65 correcties
bij patiënten met brandwondcontracturen en 62 overige operaties zonder wezenlijke complicaties.
Opvallend is dat 103 ingrepen werden verricht bij kinderen onder de 10 jaar, een compliment voor Rob
en Geke. Chantal werd ruim ingeschakeld: voorspel op de toekomst, waar de jongeren het van de iets
minder jongeren zullen moeten overnemen.
Het bijzondere aan deze missie was dat voor het eerst Dokters van de Wereld betrokken was bij de
organisatie van deze missie, onder andere in de persoon van Johanna de Vries. Dokters van de Wereld
heeft aangegeven dat zij onder de indruk is van de organisatie van onze missie en vooral ook van het
geboekte resultaat.
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DE MISSIES IN 2013 - MANGU
In oktober 2013 is er een missie geweest naar Mangu. Ook deze missie werd weer financieel en
organisatorisch ondersteund door de Stichting Interplast Holland. Graag citeren wij uit het verslag van
plastisch chirurg Eddy Verschuur.
Anders dan andere keren was dit de eerste missie van dit jaar. Door te veel onrust in Nigeria, begin dit
jaar werd de maart-missie geannuleerd en was dit de enige missie naar Mangu in 2013. Wel werd er
een bijzonder team samengesteld. Het team bestaande uit een gebruikelijke delegatie van het Medisch
Centrum Leeuwarden (Cees Spronk, Eddy Verschuur, Annet Brouwer, Femke Annema en Geke
Hoekstra) werd namelijk versterkt door een plastisch chirurg i.o. uit het UMC Groningen (Marijn Huijing)
en een kinderanesthesioloog uit het UMC Utrecht (Allard Reijnvaan). Als extra versterking werd dit
keer (bij uitzondering) ook een technicus/elektricien (Rob Verschuur) toegevoegd aan het team. Verder
maakte uiteraard Neeltje Spronk deel uit van de delegatie, voor de school en het internaat.

De sfeer op de OK was buitengewoon goed te noemen, mede door de hulp van de lokale
operatieassistenten. Vaak werkten we lang door en door onze aanwezigheid werden andere ingrepen
vaak nog daarna gedaan, wat de werkdag voor hen nog langer maakte, toch geen onvertogen woord.
De operatie dagen rijgen zich aaneen en voor we het weten zijn de twee weken voorbij. Uiteindelijk
hebben we 98 patiënten geopereerd. Ook dit keer werd er voor elke patiënt een bijdrage geleverd
door Stichting Faridpur, zodat alle patiënten vrijwel kosteloos geopereerd konden worden.
Neeltje Spronk heeft tijdens deze missie de school en het internaat bezocht en overleg gevoerd
met Bitrus, het hoofd van de school. Op de school in Mangu is in 2012 een special-need-teacher
aangesteld voor de moeilijk lerende kinderen van het internaat. Dankzij de extra begeleiding van deze
docent behalen deze kinderen aanzienlijk betere resultaten. Het MCL in Leeuwarden heeft voor de
school zes laptops beschikbaar gesteld. Verder zijn we druk bezig om de financiën bijeen te brengen
voor de aanschaf van een nieuwe schoolbus.
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WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE
Cees en Neeltje Spronk hebben te kennen gegeven dat zij hun activiteiten in Faridpur en Mangu op
termijn willen beëindigen. Voor Cees is de realiteit dat zijn licentie als plastisch chirurg afloopt in 2014.
Hij is bereid om de komende jaren teamleider en organisator van de missies te blijven. Neeltje denkt
aan een afbouw van taken in de komende twee jaar.
Daarom hebben we In 2013 gesproken met leden van de maatschap Plastische Chirurgie van het
MCL te Leeuwarden. Bij de leden van deze maatschap bestaat de bereidheid om de medische
activiteiten over te nemen.
Voor wat betreft de medische missies naar Mangu/Nigeria: wij doen deze missies al vele jaren
in goede samenwerking met Interplast Holland en zoals het nu naar uitziet zal dit in de toekomst
gecontinueerd worden.
Voor de toekomst van de medische missies naar Faridpur/Bangladesh zijn we besprekingen gestart
met Dokters van de Wereld. Dokters van de Wereld is een internationaal opererende organisatie die
bereid is de verantwoordelijkheid voor en uitvoering van onze missies over te nemen. We hebben
met het bestuur van Dokters van de Wereld een aantal keren om de tafel gezeten om te bekijken
welke mogelijkheden van samenwerking er zijn. Bij de missie van februari 2013 naar Faridpur is een
medewerker van Dokters van de Wereld mee geweest. Zij heeft verslag gedaan van haar ervaringen
en inzichten en die hebben ertoe geleid, dat we besloten hebben de samenwerking met Dokters van
de Wereld in het kader van hun project Operatie Glimlach verder uit te breiden.
Uit de toezeggingen van deze organisaties kunnen we concluderen dat de voortgang van de medische
missies naar Mangu/Nigeria (met Interplast Holland) en naar Faridpur/Bangladesh (met Dokters van
de Wereld) voor de komende jaren gegarandeerd is.
In de ontwikkeling van samenwerking met deze organisaties hebben Arend en Annemiek van der
Venis aanleiding gezien om hun activiteiten in Mangu voort te zetten los van de stichting Faridpur.
Zij hebben dit kenbaar gemaakt in het najaar van 2013. Een en ander impliceert dat Annemiek per
22 januari 2014 uit het bestuur is getreden van de stichting.
Het bestuur spreekt gaarne haar waardering uit voor het werk dat Arend en Annemiek in Mangu
gedaan hebben en nog doen. Wij hopen dat zij in de gelegenheid blijven om dat werk voort te zetten
in de komende jaren en vertrouwen erop dat - waar mogelijk - we elkaar blijven steunen en versterken.
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DE WERVING VAN FONDSEN
EN DE FINANCIERING VAN ACTIVITEITEN.
Onderstaand ziet u het overzicht van inkomsten en uitgaven over het boekjaar 2013.

Inkomsten:					
Giften kindertehuis Faridpur

€

39.077,87

Reiskosten Faridpur feb. 2013

€

3.178,17

Giften medisch werk Faridpur

€

1.475,00

Giften medisch werk Mangu

€

17.068,72

Giften brandwondencentrum Mangu

€

30.741,70

Rente rekening courant

€

93,12

Rente internetspaarrekening

€

1.740,25

						
Totaal inkomsten jaar 2013

€

93.374,83

						
				

		

Uitgaven:						
Kosten kindertehuis Faridpur voor 2014

€

35.000,00

Uitbreiding kindertehuis Faridpur + muur

€

41.000,00

Medisch werk Faridpur

€

922,20

Medisch werk Mangu

€

5.171,36

Brandwondencentrum Mangu

€

32.601,69

Kamer van Koophandel en admin.kosten

€

1.135,13

Bankkosten

€

235,33

						
Totaal uitgaven jaar 2013

€

116.065,71

					
Rekening courant

€

10.778,28

Internetspaarrekening

€

105.996,84

Saldo 1 januari 2013

€

116.775,12					

Rekening courant

€

21.347,15

Internetspaarrekening

€

72.737,09

Saldo 31 december 2013

€

94.084,24
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EEN KORTE TOELICHTING OP DEZE CIJFERS
In het boekjaar 2013 zijn de inkomsten in lijn gebleven met die van de voorgaande jaren:
€ 93.374,83. Dat is een fantastische prestatie waarvoor wij aan alle donateurs en vrijwilligers veel
dank verschuldigd zijn. Van de volgende organisaties kregen we in 2013 een bedrag van 1000 euro
of hoger. Zending PKN Kerk Stiens € 1.500, Stichting True Blue € 2.500, Vitusstichting Leeuwarden
€ 4.000, Rotary Dokkum € 2.650, Stichting Tineke Hut Eerbeek € 5.000, Stichting Slach om e Mar,
opbrengst prestatieloop € 12.250, (Hoofdsponsor advocatenkantoor Rotshuizen Geense), Voetbalclub
Birdaard, opbrengst Ferwerderadeel Cup € 1.221, Stichting Paul en Leny Fonds € 12.500, Diaconie
PKN Kerk Oudwoude (voorschot) € 2.500.
Verder waren er ook dit jaar weer vele presentaties over ons werk in de provincie; die brachten
€ 3661,50 op. De opbrengst van de tuinfair in het voorjaar 2013 leverde een bedrag op van € 4144,83.
De kerstfair bracht € 5265,61 op.
De werkelijke kosten van het HCH en de school in Faridpur zijn € 35.573,28 voor het kindertehuis,
en € 6.660,17 voor de school. Het bedrag boven de € 35.000,00 – zijnde € 7233,45 euro - is door de
Faridpur Welfare Foundation aangevuld.
De uitbreiding van het Holland Children House (HCH) in Faridpur en de bouw van een muur om het
HCH hebben in totaal € 41.000 euro gekost. Daarnaast is er een fors bedrag gestoken in de bouw en
inrichting van het brandwondencentrum in Mangu: € 32.601,69.
Door deze investeringen is het saldo per 31 december 2013 geslonken tot € 94.084,24. (Het was
per 31 december 2012 € 116.775,12). Daarbij moet aangetekend worden dat wij de kosten voor de
exploitatie van het kindertehuis voor 2014 reeds voldaan hebben in 2013: € 35.000. Mogelijkerwijze
zal dit bedrag in de loop van 2014 verhoogd moeten worden omdat er sprake is van een uitbreiding.
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt namens de overheid toezicht op de handel en
wandel van de goededoelenorganisaties in Nederland. Het stemt ons tot grote tevredenheid dat wij
in het jaar 2012 volgens het CBF voor 99,3% de ontvangen gelden hebben besteed aan de doelen
waarvoor de stichting opgericht is. Een resultaat om trots op te zijn.
De jaarrekening is opgesteld door F.T.Bangma- Wander van AFION Administraties B.V. te
Snakkerburen.
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Onze stichting
heeft het
ANBI-keurmerk.

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:

Website ontwikkeling • E-commerce
Internet marketing
Kennismaken?
Bel met Bastiaan de Boer: 06 - 38 91 94 73
Rinia van Nautaweg 3k, Gytsjerk (oude melkfabriek)
info@basticom.nl •

www.basticom.nl

Marko Kinderman
Rinia van Nautaweg 3k
9061 AA Gytsjerk
06 - 816 16 815
marko@fraaireclame.nl

FRAAIRECLAME.NL

