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VooRwooRD

Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Faridpur. Graag vertellen wij u wat de stichting in het 
jaar 2012 allemaal heeft ondernomen. Wij besteden in dit verslag aandacht aan de volgende zaken:

•  Bestuurszaken in 2012.
•  Met welke instellingen werken wij samen?
• Activiteiten in 2012 in Bangladesh en Nigeria.
• Financieel verslag 2012: fondsenwerving en verantwoording uitgaven. 

Dit jaarverslag heeft in vergelijking met eerdere jaarverslagen een meer beknopt karakter.  
De reden daarvan is dat u heel veel informatie over onze stichting kunt vinden op onze website  
www.stichtingfaridpur.nl. Daar doen wij uitvoerig verslag in woord en beeld van onze activiteiten. 

Deze website wordt beheerd door Basticom en Fraai reclame & ontwerp te Gytsjerk. De Engelstalige 
versie van de website verzorgt Berend Wybenga, eveneens uit Gytsjerk. Door de Engelstalige versie 
is het mogelijk dat buitenlandse subsidiënten en onze mensen in Faridpur en in Mangu onze website 
kunnen lezen. Wij danken de heren De Boer, Kinderman en Wybenga voor hun inspanningen, die zij 
kosteloos voor ons verrichten. De website is voor onze stichting een belangrijk communicatiekanaal.

Ook in het jaar 2012 is er weer veel gebeurd. Dat kon vooral dankzij de steun van heel veel 
vrijwilligers. Wij zeggen allen die ons met hun inzet hebben gesteund, van harte dank. Mogen wij ook 
het komende jaar op uw steun rekenen? Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk.

Wij hopen dat u na lezing van dit verslag tot de overtuiging komt dat het werk dat wij doen, goed en 
noodzakelijk is. 

Bestuur Stichting Faridpur
J.M.L.Nijkrake
Voorzitter
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VAN HET bESTUUR

De samenstelling van het bestuur is in 2012 gewijzigd. De voorzitter, de heer Piet Poortenga, is 
in januari 2012 afgetreden. Hij is opgevolgd door de heer Jos Nijkrake. De heer Poortenga heeft 
vanaf de oprichting van de stichting bestuurlijk een zeer belangrijke rol gespeeld. Wij zijn hem zeer 
erkentelijk voor zijn inzet en danken hem daarvoor van harte. 

De samenstelling van het bestuur was in 2012 als volgt:
• 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
• Annemiek van der Venis, lid bestuur, Kerkweg 1, 6974 AM Leuvenheim
                              
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar vier keer vergaderd. Belangrijke kwesties waren de realisatie 
van het vierde gebouw van het Holland Children House (HCH) in Faridpur en de voorbereiding van de 
bouw van een brandwondencentrum in Mangu.                  

Het vierde gebouw van het HCH zal in 2013 afgebouwd zijn en in gebruik worden genomen. De officiële 
opening staat gepland in het voorjaar van 2014. Door de komst van het nieuwe gebouw kan het aantal 
wees- en straatkinderen dat daar een onderkomen vindt, uitgebreid worden van 100 naar ongeveer 130. 
Over de vorderingen in Faridpur worden we uitstekend geïnformeerd door de heren Haque, voorzitter 
van de Welfare Foundation Faridpur (WFW), en de heer Manik, directeur van het HCH.

In Mangu zijn de voorbereidingen voor het bouwen van een Brandwondencentrum bij het COCIN-
ziekenhuis in volle gang. De verwachting mag zijn dat dit centrum in het begin van 2014 operationeel 
zal zijn. Over de bouw van dit Brandwondencentrum worden wij regelmatig geïnformeerd door 
de heren Kuden en Kefas. De heer Kuden is directeur van het ziekenhuis en de heer Kefas is de 
secretaris van het ziekenhuisbestuur. 

Hernieuwd hebben we de doelstelling van de Stichting Faridpur vastgesteld. Die luidt:
De stichting steunt de plastisch-reconstructieve zorg in Faridpur (Bangladesh) en in Mangu (Nigeria), 
gegeven door plastisch chirurg Cees Spronk met zijn medisch team, en het medische werk van Arend 
van de Venis in Mangu. Voorts steunen wij in Faridpur en Mangu projecten voor opvang, opvoeding, 
scholing, revalidatie en rehabilitatie van kinderen. Met onze gratis operaties voor de allerarmste 
mensen in Faridpur en Mangu voegen wij iets toe aan de gezondheidszorg in die plaatsen. 
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DE ToEkomST

Ook hebben we in 2012 uitvoerig stilgestaan bij de vraag wat de toekomst ons moge brengen.  
De werkelijkheid is dat Cees en Neeltje Spronk op een leeftijd zijn gekomen, dat het denkbaar is dat 
zij niet nog jaren het werk kunnen doen, dat zij nu zo vol overtuiging uitvoeren. Ook voor het echtpaar 
Arend en Annemiek van der Venis uit Leuvenheim bij Zutphen komt de vraag op hoe het werk dat zij 
doen, gecontinueerd kan worden.

Om tijdig te kunnen anticiperen op deze nieuwe ontwikkelingen hebben we gesproken met de 
Maatschap Plastische Chirurgie Friesland te Leeuwarden en de internationale organisatie Dokters van 
de Wereld. Verderop in dit Jaarverslag daarover meer.

We kijken goed naar kansen om te bevorderen dat het kindertehuis in Faridpur minder afhankelijk 
wordt van onze financiële ondersteuning. Zo zijn er twee kweekvijvers voor vis bij het kindertehuis 
aangelegd, een vijver wordt verhuurd en de vis van de andere vijver wordt gebruikt voor de voeding 
van de kinderen. Ook worden er enkele melkkoeien gehouden om de kinderen melk te kunnen geven. 
Verder ondersteunen we een project voor import en verkoop van pootaardappelen. De winst hieruit zal 
ten goede komen van het kindertehuis.

Tot slot: helaas moeten we constateren dat er politiek-maatschappelijk ontwikkelingen zijn in 
Bangladesh en Nigeria die ons zorgen baren. Er is sprake van toenemende instabiliteit in beide 
landen. Wij zullen deze ontwikkelingen in de komende maanden nauwlettend volgen. Iedere keer 
als er sprake is van een missie laten we ons vooraf informeren door de Nederlandse ambassades in 
beide landen. Er moet sprake zijn van een positief reisadvies.
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mET wELkE INSTELLINGEN wERkEN wIJ SAmEN?

Faridpur Welfare Foundation (FWF)
Deze stichting is opgericht in 2002; wij beschouwen haar als een 
zusterstichting. Voorzitter is de heer Shamin Haque. Hij zit in de directie van 
AKH Group, een grote textielonderneming in Bangladesh. De FWF ondersteunt 
onze activiteiten in Faridpur bestuurlijk, organisatorisch en financieel.  
De verblijfskosten van het medisch team komen voor haar rekening. Verder is 
deze Stichting formeel eigenaar van het Holland Children House.

Stichting Dokters van de Wereld
Deze internationale stichting heeft als onderdeel van haar programma “Operatie 
Glimlach”. In het kader van dit project geeft zij in ontwikkelingslanden hulp 
aan kinderen met aangeboren of verworven misvormingen. Cees Spronk 
is met de eerste missie van Dokters van de Wereld naar Bangladesh mee 
geweest vanwege zijn ervaring, opgedaan in Faridpur in de afgelopen jaren. 
Met vertegenwoordigers van deze stichting hebben wij overleg gevoerd om te 
bekijken welke vormen van samenwerking mogelijk zijn. Afspraak is dat in 2013 
een medewerker van deze stichting meegaat op onze missie naar Faridpur 
om te bekijken hoe wij daar werken. Omgekeerd leeft bij ons de verwachting 
dat wij gebruik kunnen maken van hun netwerk en expertise. Inzet van de 
besprekingen in 2013 is: hoe kunnen wij verdergaand met elkaar samenwerken 
en elkaar versterken? Afspraak is dat we daarover in het najaar van 2013 met 
elkaar spreken.

Stichting Interplast Holland
Deze stichting zendt teams uit naar de ontwikkelingslanden voor plastisch-
reconstructieve chirurgie. Samen met deze stichting organiseren en financieren 
wij de Plastic Surgery Camps in Mangu/Nigeria. 

Maatschap Plastische Chirurgie Friesland te Leeuwarden
De leden van deze maatschap zijn de plastisch chirurgen die werkzaam 
zijn in het MCL te Leeuwarden en andere Friese ziekenhuizen. Ieder jaar 
weer gaan leden van deze maatschap, samen met een anesthesioloog, een 
operatieassistent en een anesthesieassistent, mee naar Nigeria en Bangladesh. 
Nu Cees Spronk gepensioneerd is, hebben wij gemeend een overleg te moeten 
openen met de maatschap over de vraag of de leden ervan bereid zijn de 
missies voort te zetten, ook als Cees Spronk zelf niet meer in staat is om deel te 
nemen. In principe zijn zij daartoe bereid. Van jaar tot jaar zal worden bekeken 
hoe de teams worden samengesteld. 
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DE mISSIES NAAR bANGLADESH EN NIGERIA

In totaal zijn er in 2012 vier missies geweest:  
één naar Faridpur/Bangladesh en drie naar Mangu/Nigeria. 

1. FARIDPUR, TIENDE PLASTIC SURGERY CAMP VAN 14 TOT 28 JANUARI 2012 
Het medisch team bestond uit de volgende leden: de plastisch chirurgen Prof. Paul Spauwen, Cees 
Spronk en Eddy Verschuur, de anesthesioloog Corien van Rijswijk en de anesthesieassistent Rita 
Witteveen. In totaal zijn er 185 operaties uitgevoerd.

Neeltje Spronk is mee geweest voor het Holland Children House. Zij heeft uitvoerig gesproken 
met de heer Manik over de vorderingen van het vierde gebouw. Ook is het plan betreffende de 
verbouwing van de koeienstal tot een ruimte, waar vakonderwijs kan worden gegeven aan kinderen 
die de secondary school doorlopen hebben, aan de orde geweest. De koeien zullen dan een ander 
onderkomen krijgen. 

Ook maakten twee oogartsen uit Wenen, Alex Salomon en Ingrid Kraupp, deel uit van de missie. 
Zij hebben 40 oogoperaties gedaan. Deze operaties werden uitgevoerd in een privé-ziekenhuis van 
Faridpur. Elisabeth Spauwen is mee geweest voor dit Eyecamp. Het Eyecamp wordt georganiseerd en 
gefinancierd vanuit Oostenrijk, waar Paul en Elizabeth Spauwen tegenwoordig woonachtig zijn.

2. MANGU VAN 14 FEBRUARI 
TOT 3 MAART 2012

De delegatie bestond uit Arend en Annemiek 
van de Venis, Jennifer Niemeijer en Marian 
Klaver. Arend heeft in totaal 83 operaties 
uitgevoerd. Jennifer Niemeijer en Marian 
Klaver reisden mee om, samen met 
Annemiek, ondersteuning te geven op de 
school in Mangu.
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Het team bestond uit: Cees 
Spronk en Jan Hochtritt, plastisch 
chirurgen, Hanneke Tielemans, 
plastisch chirurg in opleiding, Ina 
Grondstra, anesthesioloog, Aafke 
Lautenbach, anesthesieassistent 
en Annet Brouwer en Femke 
Annema, operatieassistentes. 
In totaal zijn er 98 operaties 
uitgevoerd.

3. MANGU, PLASTIC SURGERY CAMP VAN 7 TOT 24 MAART 2012

4. MANGU: PLASTIC SURGERY CAMP VAN 6 TOT 21 OKTOBER 2012
Dit keer bestond het team uit: Cees 
Spronk en Jan Willem Kortleve, 
plastisch chirurgen, Marije Smittenberg, 
plastisch chirurg in opleiding, Rob 
Niemeijer, anesthesioloog, Geke 
Hoeksma, anesthesieassistent en 
Fatima van Klaveren en Geert Wijnsma, 
operatieassistenten. Er zijn 79 operaties 
verricht tijdens deze missie.

Verder maakten voor de ondersteuning van school en internaat Neeltje Spronk en Jennifer Niemeijer 
deel uit van de delegatie. 

Wilt u meer weten over deze vier missies? Graag verwijzen wij u naar onze website:  
www.stichtingfaridpur.nl
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DE FINANCIËLE VERANTwooRDING

Onderstaand treft u het financieel verslag aan over het jaar 2012.

 
Inkomsten:     

Giften kindertehuis Faridpur € 39.618,51
Giften medisch werk Faridpur € 3.223,29
Giften medisch werk Mangu € 10.690,00
Giften brandwondencentrum Mangu € 44.435,12
Rente rekening courant € 1.325,32
Rente internetspaarrekening € 1.972,20
      
Totaal inkomsten jaar 2012 € 101.264,44
      
       
Uitgaven:      

Kosten kindertehuis Faridpur voor 2013 * € 35.000,00
Uitbreiding kindertehuis Faridpur € 50.000,00
Vooruitbetaling reiskosten Faridpur feb. 2013 € 3.178,17
Medisch werk Faridpur € 6.967,50
School Mangu € 2.440,00
Medisch werk Mangu  € 17.818,39
Brandwondencentrum Mangu € 50.000,00
Kamer van Koophandel en admin.kosten € 896,97
Bankkosten  € 261,79
      
Totaal uitgaven jaar 2012 € 166.562,82
      
* Kosten kindertehuis Faridpur voor 2012 werkelijk:  
 Kindertehuis  € 28.290,47  
 School       € 5.621,67  

     
Rekening courant  € 78.048,86
Internetspaarrekening € 104.024,64
Saldo 1 januari 2012 € 182.073,50
      
Rekening courant € 10.778,28
Internetspaarrekening  € 105.996,84
Saldo 31 december 2012 € 116.775,12
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EEN koRTE ToELICHTING oP DEZE CIJFERS

Wij onderhouden als bestuur een nauw contact met Shamim Haque, voorzitter van de Faridpur 
Welfare Foundation. Uit Faridpur krijgen we per e-mail maandelijks een financieel overzicht van 
het kindertehuis en tevens een financieel jaaroverzicht, waardoor wij een goed beeld hebben 
van inkomsten en uitgaven. Een accountant van de AKH Group controleert de financiën van het 
kindertehuis. Van de heer Manik, de directeur van het kindertehuis, krijgen wij een driemaandelijkse 
voortgangsrapportage over de bouw van het vierde gebouw bij het kindertehuis. 

Van het ziekenhuis in Mangu krijgen we ieder jaar een jaarverslag en er is regelmatig contact en 
overleg via de mail over de lopende projecten.

Ook in het jaar 2012 hebben wij weer vele grote en kleine giften ontvangen van particulieren, 
stichtingen en bedrijven. Die stelden ons in staat om onze plannen uit te voeren. Twee projecten 
stonden in het jaar 2012 centraal: de realisatie van het vierde gebouw van het Holland Children House 
in Faridpur en de start van de realisatie van een nieuw brandwondencentrum in Mangu. Per project 
hebben we hieraan 50.000 euro uitgegeven.

Door de realisatie van deze twee projecten en door een daling van de inkomsten ten bedrage van 
14.549,00 euro is in 2012 de algemene reserve geslonken tot een bedrag van 116.775,12 euro.  
Wij achten dit bedrag voldoende om voor de komende jaren de exploitatie van het kindertehuis 
in Faridpur en de kosten van het medisch werk voor onze rekening te nemen. Ook in 2012 is het 
Kindertehuis in Faridpur afhankelijk van onze financiële ondersteuning. Het blijft gewenst - ook uit 
financieel oogpunt - in de komende jaren voorrang te geven aan projecten die ertoe leiden dat het 
kindertehuis minder afhankelijk wordt van onze ondersteuning. 

Cees en Neeltje Spronk hebben, samen met leden van het bestuur, in het afgelopen jaar overal in de 
provincie presentaties gegeven over het werk van onze stichting. Die presentaties leverden in 2012 
een bedrag op van 3.168,95 euro. De tuinfair op 2 juni 2012 bracht 3.845 euro op. De Kerstmarkt in 
december 2012 bracht 6.571,49 euro op.

Arend en Annemiek van der Venis hebben in de regio waarin zij wonen - bij Brummen in Gelderland - 
een aantal evenementen georganiseerd. De opbrengst hiervan kwam geheel ten goede aan ons werk 
in Nigeria/ Mangu: € 5.990.00.

Wij danken al degenen die ons in 2012 gesteund hebben met grote en kleine giften. Uw gift komt voor 
nagenoeg 100% ten goede aan de directe medische hulp en de niet-medische projecten. 
Ook in 2013 kunt u uw gift aan ons overmaken op rekening 29.266.2610 
IBAN-NUMMER NL79FRBK029266210 ten name van Stichting Faridpur te Oentsjerk. 

De jaarrekening is opgesteld door F.T.Bangma - Wander van AFION Administraties B.V. te 
Snakkerburen.



www.STICHTINGFARIDPUR.NL
WYNZERDYK 43, 9062 GP OENTSJERK • REKENINGNUMMER: 292 662 610 

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

Bastiaan de Boer
telefoon 06 - 38 91 94 73

www.basticom.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.

Ontwerp en opmaak van dit jaarverslag is verzorgd en gesponsord door:


