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

JAARVERSLAG 2015
STICHTING FARIDPUR

VOORWOORD
Voor u ziet u het jaarverslag 2015 van de Stichting Faridpur. Stichting Faridpur is actief in Faridpur
in Bangladesh en in Mangu in Nigeria. De stichting steunt de medische en de sociale projecten in
Faridpur en Mangu van Cees en Neeltje Spronk.
Graag doen wij u verslag van de activiteiten in het achter ons liggende jaar. Achtereenvolgens komen
aan de orde:
1. De bestuurszaken
2. Faridpur / Bangladesh
• Het Holland Children House ( HCH)
• Het Vocational Training Centre
• De samenwerking met Dokters van de Wereld
• De missie in februari 2015
3. Mangu / Nigeria
• School en internaat in Mangu
• Het brandwondencentrum
• De samenwerking met Interplast Holland
. De missie in maart 2015
• De missie in oktober 2015
4. De werving van fondsen
5. Financieel verslag van 2015
Naast de informatie in dit jaarverslag attenderen wij u graag op de uitgebreide informatie op onze
mooie website www.faridpur.nl.
Ook in 2015 hebben wij steun ondervonden van vrijwilligers die ons op alle mogelijke manieren
terzijde hebben gestaan. Heel veel dank voor deze inzet.
Op deze plaats willen we ook iedereen bedanken, die ons financieel heeft gesteund in het afgelopen
jaar. Ook in 2015 is het geld nagenoeg volledig ten goede gekomen aan de mensen in Faridpur en
Mangu, die zorg nodig hadden.
Wilt u ons werk steunen in 2016? Ons bankrekeningnummer is NL20 RABO 0131 8419 98 t.n.v.
Stichting Faridpur te Oentsjerk. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs.
Bestuur Stichting Faridpur,
Thea van Raaij, secretaris
Jos Nijkrake, voorzitter
Onze stichting
heeft de
ANBI-status
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1. BESTUURSZAKEN
Het bestuur van de Stichting Faridpur heeft in 2015 vijf keer vergaderd.
Bestuursleden:
• Jos Nijkrake, voorzitter, Cornelis Wielsmastraat 3, 9061 AN Gytsjerk
• Thea van Raaij, secretaris, Frisiastate 74, 9062 GZ Oentsjerk
• Liny Roodhof, penningmeester, Heemstrasingel 48, 9062 GH Oentsjerk
• Neeltje Spronk, lid bestuur PR/fondsenwerving, Wynzerdyk 43, 9062 GP Oentsjerk
• Jeltje Doeleman, lid bestuur, Zevenhuizen 5, 9064 DE Aldtsjerk, uitgetreden 1 april 2015
• Fatima van Klaveren, lid bestuur, Kleine Vos 6, 8607 HM Sneek, toegetreden 1 april 2015
Heel belangrijk voor ons werk in Bangladesh is onze in 2002 opgerichte zusterstichting in Faridpur:
de Faridpur Welfare Foundation (FWF). De voorzitter van FWF is Shamim Haque. De Faridpur
Welfare Foundation wordt gesponsord door de AKH Group en door Shamim Haque persoonlijk. (De
AKH Group is een textielonderneming, waarvan Shamim Haque mede-eigenaar is.) De FWF draagt
zorg voor de financiering en de organisatie van de medische missies en tevens voor de huisvesting
van de teamleden. De FWF stuurt ook de organisatie van het kindertehuis aan en geeft het zo nodig
financiële bijstand.
In Mangu/Nigeria opereren we in het COCIN-Hospital en Revalidation Center. Wij geven financiële
steun aan een aantal projecten in dit ziekenhuis. Dit doen we tevens voor school en internaat, horend
bij het ziekenhuis.
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2. FARIDPUR / BANGLADESH
Het Holland Children House (HCH)
De manager van het HCH is de heer Manik. In het HCH verblijven momenteel ongeveer 100 kinderen.
Het gaat goed met de kinderen. De oudste kinderen hebben de highschool doorlopen en gaan nu
verder studeren of een beroepsopleiding volgen.
Rondom het terrein van het kindertehuis is een omheining gebouwd, waarvan de bouw in 2014 is
voltooid.

Het Vocational Training Centre, behorend tot het HCH in Faridpur
Voor de kinderen van het kindertehuis die een beroepsopleiding willen volgen is de voormalige
koeienstal op het terrein van het HCH verbouwd tot een school voor beroepsonderwijs: het Vocational
Training Center. Deze school is in 2015 in gebruik genomen. De jongens en de meisjes kunnen
er nu een opleiding volgen tot kleermaker. Daarbij hebben ze de beschikking over professionele
naaimachines. In de toekomst kan het uitgebreid worden met opleidingen voor andere beroepen.

De samenwerking met Dokters van de Wereld (DVDW)
Sinds 2013 werken wij samen met Dokters van de Wereld bij de organisatie van de jaarlijkse medische
missie naar Faridpur. Dokters van de Wereld verleent ondersteuning bij de organisatie en voorbereiding
van de reis en betaalt de medische materialen en reiskosten van de leden van de missie.
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In 2014 zijn er besprekingen gevoerd met het bestuur en de directie van DVDW om te bekijken of wij
de samenwerking in de toekomst kunnen versterken. Daarbij is afgesproken dat een vertegenwoordiger
van DVDW wordt toegevoegd aan de missie naar Faridpur. Het streven is erop gericht dat op termijn
de organisatie van de missie in handen komt van DVDW; daartoe dragen Cees en Neeltje Spronk
hun expertise over aan DVDW. DVDW kan op haar beurt voordeel hebben van deze expertise bij de
organisatie van andere medische missies.

De missie in februari 2015
Zoals ieder jaar zou er in februari weer een medische missie naar Faridpur plaatsvinden. Er zouden
met deze missie ook twee fysiotherapeuten meegaan en 6 weken daar blijven voor de revalidatie
van de patienten na een operatie i.v.m. brandwonden. Helaas was er veel politieke onrust in het land
waardoor de Nederlandse ambassade een negatief reisadvies gaf. Erg jammer voor al die patienten,

Foto’s van de medische missie in 2014
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die zo graag geholpen wilden worden!
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3. MANGU / NIGERIA
School en internaat
Op de school zitten ongeveer 240 leerlingen, van wie 35 gehandicapt zijn en in het internaat
verblijven. Met geld van de stichting is het meisjesinternaat opgeknapt.
In 2014 heeft de school een tweedehands schoolbus kunnen kopen met geld van de stichting. Ook
kreeg de school tien goede, gebruikte laptops via onze stichting. De plafonds van zes schoollokalen,
die volledig door termieten waren “opgegeten”, zijn vernieuwd.

Het brandwondencentrum in Mangu
De nieuwe operatiekamer van het brandwondencentrum is in 2014 gereed gekomen en in gebruik
genomen. De oude operatiekamer is verbouwd tot een verpleegunit voor patienten met ernstige verse
brandwonden.

De samenwerking met Interplast Holland
Bij de medische missies in Mangu werken we vanaf het begin in 2006 samen met Interplast Holland,
een hulporganisatie van plastische chirurgen. Zij financieren de medische missies. Tevens doen ze
samen met Cees Spronk, die de teamleider is, de organisatie van de missies.
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De missie in maart
Deze missie kon helaas niet doorgaan omdat ook hier de Nederlandse ambassade een negatief
reisadvies gaf vanwege onrust tijdens verkiezingen in Nigeria. Jammer van al de vergeefse
voorbereidingen, maar vooral een tegenslag voor de mensen daar.

De missie in oktober
Deze missie is zeer geslaagd. Het team bestond uit tien mensen, t.w. Cees Spronk, plastisch chirurg
en teamleider, Peter Houpt plastisch chirurg, Ellen Meerman plastisch chirurg in opleiding en Robbin
Thieme Groen anesthesioloog. Verder waren mee anesthesieverpleegkundigen Geke Hoeksma en
Geesje Bonhof en operatieverpleegkundigen Fatima van Klaveren en Sandra van der Broek. Voor
de voorlichting, die gegeven zal worden door het Brandwondencentrum, was Martha Houpt mee als
communicatieadviseur . Neeltje Spronk was mee voor de school met internaat voor gehandicapte
kinderen.
Bij deze missie konden de teamleden voor het eerst hun intrek nemen in het nieuwe guesthouse
hetgeen erg prettig was omdat er nu, in tegenstelling tot de situatie in het oude guesthouse, goede
voorzieningen waren.
-8STICHTING FARIDPUR • JAARVERSLAG 2015

Uit het verslag van Ellen Meerman:
“ We werken lange dagen. Opereren op twee operatietafels tegelijk, gemiddeld 11 patiënten per dag.
Aan het eind van de dag zijn er vaak nog patiënten op de poli, die ook nog geopereerd willen worden.
Vanwege het grote aantal patiënten opereren we ook op zaterdag en wordt ook de laatste vrijdag,
waarop eigenlijk geïnventariseerd en ingepakt moet worden, volgepland met operaties. Niet voor
iedereen is plek, sommige patiënten moeten we vragen om volgend jaar terug te komen.
We opereren patiënten met prachtige namen als Happy Jerry, Friday Justice, Marvellous Monday,
Ambitions Rehop en Ponfa Goodness. Alle patiënten krijgen een klein presentje. Voor de kinderen zijn
er kleine knuffelbeertjes of speelgoedautootjes, de volwassen krijgen een pen of een keycord.
In totaal hebben we deze missie een record van 105 patiënten geopereerd, van wie 73 kinderen en
32 volwassenen. Er waren 59 patiënten met brandwondcontracturen, 14 patiënten met urogenitale
problemen, 9 patiëntjes met gespleten lippen en 23 patienten met andere problematiek”.
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4. DE WERVING VAN FONDSEN IN 2015
Wij vragen en krijgen van diverse fondsen, organisaties en particulieren bijdragen voor ons werk.
Wij zijn dankbaar voor elke gift.
De volgende organisaties doneerden in 2015 een bedrag van € 1.000,00 of meer:
V.d. Meer Boerema Stichting voor het kindertehuis in Faridpur

: € 5.000,00

Stichting True Blue voor het kindertehuis in Faridpur

: € 2.500,00

Vitusstichting voor onderwijskosten kindertehuis in Faridpur

: € 5.000,00

Rotary Dokkum voor de operaties van schisis patiënten

: € 1.700,00

Stichting de Zutphens H.A.N.D. voor renovatie schoollokalen in Mangu

: € 2.416,00

Protestantse Kerk Brummen voor medisch werk Mangu

: € 1.033,00			

De tuinfair, die dit jaar voor het laatst was, heeft € 5.400,00 opgebracht!
Dat is aanzienlijk meer dan in 2014.
Ook de laatste kerstmarkt voor Stichting Faridpur, georganiseerd samen met zorgboerderij It Aventoer
en ouderinitiatief It Lijsket in Oentsjerk, is een groot succes geworden! De opbrengst was maar liefst €
11.155,00.
Neeltje Spronk heeft met hulp van andere bestuursleden weer heel wat presentaties gegeven in
Friesland. Veel mensen maken dan kennis met ons werk. De totale opbrengst van de presentaties
was heel goed en wel € 2.678,50
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5. FINANCIEEL VERSLAG 2015
De jaarrekening is opgesteld door F.T. Bangma-Wander van AFION Administraties B.V. te Snakkerburen.
Onderstaand ziet u het overzicht van inkomsten en uitgaven over het boekjaar 2015.

Inkomsten:					
Giften kindertehuis Faridpur

€

51.644,49

Giften school Mangu

€

3.916,00

Giften medisch werk Mangu

€

6.975,01

Rente internetspaarrekening

€

433,65

Totaal inkomsten jaar 2015

€

62.969,15

								
							

Uitgaven:						
Kosten kindertehuis Faridpur voor 2016

€

35.000,00

School Mangu

€

3.916,00

Medisch werk Mangu

€

14.097,77

Kamer van Koophandel en admin.kosten

€

1.408,44

Bankkosten

€

216,27

Totaal uitgaven jaar 2015

€

54.638,48				

					

Saldo 1 januari 2015

			

Rekening courant

€

15.322,76

Internetspaarrekening

€

40.164,49

€

55.487,25

Totaal

							

Saldo 31 december 2015					
Rekening courant

€

23.219,78

Internetspaarrekening

€

40.598,14

€

63.817,92

Totaal

Bij het bovenstaand overzicht mag niet onvermeld blijven, dat een belangrijk deel van de kosten in
Faridpur door de Faridpur Welfare Foundation en door Shamim Haque persoonlijk worden gedragen.
Het betreft de kosten voor de Plastic Surgery Camps (samen met Dokters van de Wereld) en de
huisvesting van de teamleden tijdens de missies. Zo nodig verleent Shamin Haque ook financiële
bijstand aan het kindertehuis.
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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:

Rinia van Nautaweg 3k, Gytsjerk
bastiaan@basticom.nl www.basticom.nl

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

