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STICHTING FARIDPUR HELPT IN BANGLADESH EN NIGERIA WEESKINDEREN
EN GEHANDICAPTEN EEN TOEKOMST OP TE BOUWEN DOOR CORRIGERENDE
CHIRURGIE, REVALIDATIE, HUISVESTING EN SCHOLING

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 (Bangladesh) en in Mangu (Nigeria). Tot en met
december 2015 zijn, met steun van onze stichting, in totaal
3322 operaties kosteloos bij kinderen en volwassenen
gedaan. Met deze gratis operaties in Faridpur en Mangu
voegen wij iets toe aan de gezondheidszorg in die plaatsen.
In 2002 werd in Faridpur onze zusterstichting Faridpur
Welfare Foundation (FWF) opgericht. De voorzitter van
FWF is Shamim Haque. Sinds 2013 werken we bij de
missies in Faridpur samen met Dokters van de Wereld. Bij
de medische missies in Mangu wordt er vanaf het begin in
2006 samengewerkt met Interplast Holland. De medische
activiteiten in Faridpur en in Mangu hebben geleid tot een
aantal projecten op sociaal terrein, waarvoor de echtgenote
van Cees Spronk, Neeltje Spronk, zich inzet.
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FARIDPUR - BANGLADESH
PLASTIC SURGERY CAMPS
Dr.Spronk gaat met zijn medisch team ieder jaar twee
weken naar Faridpur om daar te opereren. Tijdens
deze bezoeken worden in nauwe samenwerking met
lokale artsen en verpleegkundigen veel patiënten met
gespleten lippen, ernstige brandwonden en andere
misvormingen geopereerd. In Faridpur worden we bij
deze medische missies organisatorisch en financieel
ondersteund door onze zusterstichting ter plekke de
Faridpur Welfare Foundation (FWF). Sinds 2013

een school voor beroepsonderwijs gebouwd: het

geeft Dokters van de Wereld ondersteuning bij de

Vocational Training Centre, dat in 2015 in gebruik

voorbereiding van de reis en neemt ook een deel

is genomen. Hier worden de jongens en de meisjes

van de kosten voor haar rekening.

opgeleid tot kleermaker.

INKOMSTEN
We proberen om ter plaatse inkomsten voor het tehuis
en de school te genereren. Zo is de lokale Stichting
FWF een project gestart om pootaardappelen te
importeren en te verkopen. De winst hieruit zal ten
goede komen aan het kindertehuis. Verder probeert
men nu al gedeeltelijk zelfvoorzienend te zijn door

KINDERTEHUIS
“HOLLAND CHILDREN HOUSE” (HCH)

door het kweken van vis in een vijver bij het tehuis.
Voorlopig blijft het tehuis verder volledig aangewezen

Faridpur kent heel veel ontheemde kinderen. Zo

op steun van de Stichting Faridpur. Neeltje Spronk

ontstond het plan om een kindertehuis te bouwen

coördineert de zorg voor de financiële ondersteuning

volgens het SOS - kinderdorpenconcept, waarbij

van het tehuis en de daarbij behorende scholen.

twee “moeders” voor 10 tot 12 kinderen zorgen. Het
tehuis was in 2008 gereed en sindsdien hebben 100
kinderen er een prachtig huis gevonden. In 2013 is
het tehuis uitgebreid met een vierde gebouw omdat
er een grote vraag blijft naar opvang van straat- en
weeskinderen.
Ten behoeve van de scholing van de kinderen is
een basisschool met zes klassen gebouwd: de
“Sunflower Kindergarten”. Voor de kinderen die na
het basisonderwijs de highschool afgerond hebben
is er in 2014 op het terrein van het Kindertehuis
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het houden van enkele koeien voor de melk en

MANGU - NIGERIA
PLASTIC SURGERY CAMPS

en opleiding op scholen en in ziekenhuizen

Vanaf 2006 gaat dr. Spronk twee maal per jaar met

gegeven. In oktober 2013 is tijdens het Plastic

een medisch team opereren in het COCIN-Hospital

Surgery Camp het eerste gebouw van het centrum,

in Mangu, waar hij vroeger als lepra-arts heeft

de operatiekamer, officieel geopend. In 2014 is

gewerkt. Hij doet dit in samenwerking met Interplast

men begonnen met de verbouwing van de oude

Holland, een hulporganisatie van Nederlandse

operatiekamer tot een verpleegunit voor patiënten

plastische chirurgen. Zij opereren daar kinderen en

met ernstige verse brandwonden. Deze is nu

volwassenen met gespleten lippen, brandwonden en

klaar en in gebruik. In 2014 is ten behoeve van de

andere misvormingen. De operaties zijn kosteloos,

voorlichting over de behandeling van brandwonden

maar voor de ziekenhuiskosten moeten de patienten

een pick-up aangeschaft.

€ 60,- betalen. Heel vaak is dit een reden om van de
operatie af te zien. Daarom draagt de stichting per
patiënt € 50,- bij.

COCIN-ZIEKENHUIS
Het ziekenhuis functioneert goed, maar is sterk
verouderd. In 2012 is een prachtig nieuw paviljoen
met plaats voor 50 patienten gebouwd met geld van
de Stichting Faridpur, van het COCIN-ziekenhuis en
van Impulsis (Kerk in Actie). De inrichting is betaald
door de Nederlandse ambassade.

BRANDWONDENCENTRUM
Er wordt in Nigeria veel op open vuur gekookt,
waardoor er veel ongelukken met brandwonden als
gevolg voorkomen. Doordat de mensen vaak ver
van een ziekenhuis wonen, door de geringe kennis
over de behandeling van brandwonden en omdat

GASTENVERBLIJF

ze de behandeling niet kunnen betalen ontstaan er

Stichting Faridpur heeft ook de bouw van het nieuwe

zeer ernstige vergroeiingen door littekenvorming.

gastenverblijf op het terrein van het ziekenhuis

Veel van deze ernstige verminkingen hadden

gefinancierd. Het oude gastenverblijf was te klein

voorkomen kunnen worden door goede voorlichting

voor het aantal leden van de medische missies.

en goede eerste hulp. Daarom is de Stichting

Bovendien was het erg verouderd. In 2015 kon

Faridpur begonnen met het opzetten van een

het gastenverblijf in gebruik genomen worden.

brandwondencentrum. Het brandwondencentrum

Het wordt tevens gebruikt voor de Nigeriaanse

is een onderdeel van het COCIN-hospital en is

artsen en verpleegkundigen, die stage lopen bij het

een behandelcentrum voor patienten met ernstige

Brandwondencentrum.

brandwonden. Vanuit het centrum wordt voorlichting

lees verder >>>
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SCHOOL EN INTERNAAT IN MANGU

In 2014 is er een nieuwe schoolbus aangeschaft

Neeltje Spronk zet zich in voor de school met

omdat het niet meer verantwoord was om met het

internaat voor gehandicapte kinderen, die bij het

oude busje grote afstanden af te leggen. Deze

COCIN-Hospital hoort. De afgelopen jaren is de

projecten werden mogelijk door geld van de stichting!

school opgeknapt en uitgebreid. Er is een nieuwe
leermethode geïntroduceerd en de school heeft
dankzij giften aan de Stichting Faridpur 10 goede
gebruikte laptops gekregen. De leraren en de kinderen
zijn hier erg blij mee. Op de school zitten nu 240
kinderen, van wie ongeveer 35 kinderen gehandicapt
zijn en in het internaat verblijven. Het jongens- en het
meisjesinternaat zijn voor een deel opgeknapt en er
is verlichting gekomen op basis van zonne-energie.

MOMENTEEL ZAMELEN
WIJ GELD IN VOOR:

PRESENTATIES

FARIDPUR:

Het telefoonnummer is: 058 - 256 2029.

Cees Spronk kan boeiend over hun werk vertellen.
Hij is graag bereid te komen voor een beamerpresentatie.

•	exploitatie en onderhoud van het Holland Children
House en de bijbehorende basisschool en school
voor beroepsonderwijs.

MANGU:

OPEN TUIN

Van mei tot september kunt u met een groepje de tuin van

•	ziekenhuiskosten van de patiënten, die door dr. Spronk

de familie Spronk bezoeken. Voor de koffie of thee met

en zijn team worden geopereerd en voor de renovatie

iets lekkers vragen wij een bijdrage voor de stichting.

van de polikliniek.

Wel graag van te voren bellen, telefoon: 058 - 256 2029.

Voor bovenstaande projecten hebben wij uw hulp nodig.
We streven ernaar uw giften voor 100% ten goede te laten
komen aan het project waarvoor u gegeven hebt!

U KUNT UW GIFT STORTEN OP REKENINGNUMMER
IBAN

NL20 RABO 0131 8419 98

T.N.V. STICHTING FARIDPUR TE OENTSJERK
Onze stichting
Uitgebreide informatie met jaarverslagen vindt u op onze
website: www.stichtingfaridpur.nl

heeft het
ANBI-keurmerk.

WWW.STICHTINGFARIDPUR.NL | WYNZERDYK 43, 9062 GP OENTSJERK
Ontwerp, opmaak en drukwerk van dit informatiebulletin is verzorgd en gesponsord door:

Rinia van Nautaweg 3k, Gytsjerk
info@basticom.nl www.basticom.nl
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Marko Kinderman
Rinia van Nautaweg 3k, Gytsjerk
06 - 816 16 815
marko@fraaireclame.nl
www.fraaireclame.nl

