MOMENTEEL ZAMELEN
WIJ GELD IN VOOR:

U kunt uw gift storten op
rekeningnummer 292 662 610
t.n.v. Stichting Faridpur te Oentsjerk.

PRESENTATIES: Neeltje Spronk kan boeiend over

FARIDPUR: Exploitatie en onderhoud van het Hol-

hun werk vertellen. Zij is graag bereid te komen

land Children House en de bijbehorende school.

voor een beamerpresentatie. Haar telefoonnummer is: 058-2562029.

MANGU: Ziekenhuiskosten van de patiënten, die
door dr. Spronk en dr. van de Venis worden ge-

OPEN TUIN: van mei tot en met september kunt

opereerd en voor ons nieuwe project het brand-

u met een groepje de tuin van de familie Spronk

wondencentrum.

bezoeken. Voor de koffie of thee met iets lekkers vragen wij een bijdrage voor de stichting.

Een nieuwe schoolbus omdat het niet meer ver-

Wel graag van te voren bellen, telefoon: 058-

antwoord is om met het oude busje grote afstan-

2562029.

den af te leggen.

TUINFAIR EN KERSTMARKT VOOR FARIDPUR

Voor bovenstaande projecten hebben wij uw

Ieder jaar wordt er eind mei of begin juni in de

hulp nodig. Wij streven ernaar uw giften voor

sfeervolle tuin van de familie Spronk in Oentsjerk

100% ten goede te laten komen aan het project

een tuinfair gehouden met verkoop van o.a. plan-

waarvoor u gegeven hebt.

ten, sieraden en sjaals. Medio december organiseren we samen met de drie zorgboerderijen in

Uitgebreide informatie met jaarverslagen vindt u

Oentsjerk de jaarlijkse kerstmarkt.

op onze website: www.stichtingfaridpur.nl

De actuele data kunt u vinden op onze website.

NIEUWSBRIEF
STICHTING FARIDPUR
STICHTING FARIDPUR - De Stichting Faridpur is in 2001 opgericht
in Oentsjerk en heeft ten doel het geven van hulp aan medische en
andere projecten ten behoeve van de armen in de derde wereld.
De Stichting steunt de plastisch-reconstructieve zorg van plastisch
chirurg dr. Cees Spronk met zijn medisch team in Faridpur (Bangla-

WWW.STICHTINGFARIDPUR.NL | WYNZERDYK 43, 9062 GP OENTSJERK

desh) en in Mangu (Nigeria) en het medische werk van dr. Arend van
de Venis in Mangu. Tot nu toe zijn met steun van onze Stichting in
Faridpur en Mangu in totaal 2285 operaties kosteloos bij patiënten
gedaan.

Deze nieuwsbrief is een gesponsord product van:
In 2002 werd in Faridpur onze zusterstichting Faridpur Welfare Foundation (FWF) opgericht, waarin lokale artsen en bestuurders zitting

Bastiaan de Boer
telefoon 06 - 38 91 94 73
www.basticom.nl

Marko Kinderman
telefoon 06 - 81 61 68 15
www.fraaicommunicatie.nl

Wat wij doen? Mooie dingen maken! Wij zijn uw ideale combinatie voor het ontwerp van
drukwerk, webdesign, huisstijl ontwerp & -restyling. To the point, persoonlijk en no nonsense.
Uw adres voor grafische vormgeving en webdesign.

hebben. De voorzitter van FWF is Shamim Haque. Shamim Haque
betaalt de ziekenhuiskosten van de patiënten evenals de verblijfskosten van het medisch team. De medische activiteiten in Faridpur
zowel als in Mangu hebben geleid tot een aantal projecten op nietmedisch terrein, waarvoor de echtgenotes van dr. Spronk en dr. van
de Venis zich inzetten.

BANGLADESH

NIGERIA
ZIEKENHUIS EN MEDISCH WERK.

als gevolg voorkomen. Doordat de mensen vaak

In 2005 is dr. Spronk in Mangu, in het Cocin Hos-

ver van het ziekenhuis wonen en door de geringe

pital, waar hij vroeger als lepra-arts heeft gewerkt,

kennis over de behandeling van brandwonden

PLASTIC SURGERY CAMPS.

loop van dit jaar zullen de jongens het nieuwe huis

gestart met opereren van kinderen en volwasse-

ontstaan er zeer ernstige vergroeiingen door lit-

Dr. Spronk gaat met zijn medisch team ieder jaar

kunnen betrekken.

nen met gespleten lippen, brandwonden en andere

tekenvorming. Daarom is de Stichting Faridpur

misvormingen. Dit doet hij sindsdien twee keer per

begonnen met het opzetten van een brandwondencentrum.

twee weken naar Faridpur om daar te opereren.
Tijdens deze bezoeken worden, in nauwe samen-

Geprobeerd wordt om ter plaatse inkomsten voor

jaar met financiële ondersteuning van Interplast

werking met lokale artsen en verpleegkundigen,

het tehuis en de school te genereren. Zo is de lo-

Holland, een hulporganisatie van Nederlandse

veel patiënten met gespleten lippen, ernstige

kale Stichting FWF in 2009 gestart met een proef-

plastische chirurgen. Tijdens zijn bezoek met het

brandwonden en andere misvormingen geope-

project met pootaardappelen. Het ziet er nu naar

medisch team in maart 2012 zijn er in totaal 95

SCHOOL MET MEISJES- EN JONGENSINTERNAAT
VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN.

reerd. Tijdens het Plastic Surgery Camp in januari

uit dat we dit jaar de vergunning krijgen om de

operaties verricht. Ook dr. Van de Venis heeft hier

Neeltje Spronk en Annemiek van de Venis zetten

2012 zijn 185 operaties uitgevoerd.

pootaardappelen te importeren en te verkopen.

vroeger als lepra-arts gewerkt en hij komt twee-

zich in voor de school met internaat voor gehan-

maal per jaar om kinderen met misvormingen aan

dicapte kinderen. De afgelopen jaren is de school

KINDERTEHUIS IN FARIDPUR:
“HOLLAND CHILDREN HOUSE” (HCH)

Verder probeert men gedeeltelijk zelfvoorzienend

de benen te opereren. In februari 2012 heeft hij in

opgeknapt en uitgebreid; een schoolbus aange-

te zijn door het houden van enkele koeien voor de

Mangu 83 operaties gedaan.

schaft; een nieuwe leermethode geïntroduceerd

Faridpur kent heel veel ontheemde kinderen. Zo

melk en door het kweken van vis in een vijver bij

ontstond het plan om er een kindertehuis te bou-

het tehuis.

wen volgens het SOS kinderdorpenconcept, waar-

en is er toegang tot internet gekomen. Verder is
De operaties zijn kosteloos, maar voor de zieken-

men dit jaar begonnen met extra begeleiding van

huiskosten moeten de patiënten €60,- betalen.

kinderen met een geestelijke handicap. Op de

bij twee “moeders” voor 10 tot 12 kinderen zorgen.

Voorlopig blijft het tehuis en de school echter vol-

Heel vaak is dit een reden om van de operatie af te

school zitten nu 250 kinderen, 35 daarvan zijn ge-

Het tehuis was in 2008 gereed en sindsdien heb-

ledig aangewezen op steun van de Stichting Fa-

zien. Daarom draagt de Stichting per patiënt €50,-

handicapte kinderen die in het internaat verblijven.

ben 100 kinderen er een prachtig thuis gevonden.

ridpur. Daarom proberen wij donateurs te werven

bij. Voor kinderen, die na de operatie revalidatie

De andere kinderen komen uit de omgeving. Het

Voor hun scholing is een basisschool met zes klas-

voor het kindertehuis. Neeltje Spronk coördineert

nodig hebben wordt door onze Stichting het be-

meisjesinternaat is opgeknapt en er is verlichting

sen gebouwd: de “Sunflower Kindergarten”.

de zorg voor de financiële ondersteuning van het

drag van €200,-, dat nodig is voor verpleegkosten,

gekomen op basis van zonne-energie. Deze pro-

tehuis en de school.

revalidatie en hulpmiddelen betaald. Het zieken-

jecten werden mogelijk door geld van de Stichting.

Bij het bezoek in januari 2010 bleek dat er behoef-

huis functioneert goed, maar is sterk verouderd.

te was ontstaan aan een scheiding van de ouder

In 2010 is een prachtig nieuw paviljoen met plaats

wordende jongens en meisjes. Ook is er nog altijd

voor 50 bedden gebouwd met geld van de Stich-

grote vraag naar opvang van straat- en weeskinde-

ting. De inrichting is betaald door de Nederlandse

ren. We hebben daarom besloten om het tehuis uit

ambassade.

te breiden met een vierde gebouw. Op dit moment
is de bouw hiervan al zover gevorderd dat het voor

Er wordt in Nigeria veel op open vuur gekookt,

de regentijd, die in juni begint, onderdak is. In de

waardoor er veel ongelukken met brandwonden

