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DE STICHTING FARIDPUR 
HELPT WEESKINDEREN EN 

GEHANDICAPTEN IN BANGLADESH 
EN NIGERIA EEN TOEKOMST OP TE 

BOUWEN DOOR CORRIGERENDE 
CHIRURGIE, REVALIDATIE, 

HUISVESTING EN SCHOLING.



VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Faridpur. Wij zijn actief in Bangladesh/Faridpur en 
Nigeria/Mangu. Onze Stichting steunt de sociale en medische projecten van Cees en Neeltje Spronk.

Graag doen wij u verslag van onze activiteiten in het jaar 2016. U treft in dit jaarverslag de volgende 
hoofdstukken aan:

1. Bestuurszaken
2. Faridpur/Bangladesh
3. Mangu/ Nigeria
4. De werving van fondsen
5. Financieel verslag van 2016

Het bestuur kijkt met gepaste tevredenheid terug op het jaar 2016. Ook dit jaar hebben veel mensen 
blijk gegeven van waardering voor ons werk en ons gesteund met financiële bijdragen. Wij zijn 
daarvoor al onze gulle gevers zeer erkentelijk. 

We hopen dat u ons ook in 2017 wilt steunen. Graag zien wij uw gift tegemoet op ons 
bankrekeningnummer NL 20 RABO 0131 8419 98 t.n.v. Stichting Faridpur te Oentsjerk. Bij voorbaat 
zeggen wij u daarvoor hartelijk dank. U kunt erop rekenen dat uw geld volledig ten goede komt aan 
het doel waar u het voor bestemt.

Naast de informatie in dit jaarverslag attenderen wij u graag op de uitgebreide informatie op onze 
website www.faridpur.nl. Wilt u met ons in contact treden? Dat kan via e-mail: info@faridpur.nl of 
telefonisch: 058 - 256 2000 (secretariaat Bestuur).

Tot slot een bijzonder moment in het jaar 2016: op 26 april 2016 zijn Cees en Neeltje Spronk benoemd 
tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het stemt tot grote tevredenheid dat de bijzondere waarde 
van hun werk in Nigeria en Bangladesh in onze samenleving gezien en gewaardeerd wordt.

Oentsjerk, februari 2017

Bestuur Stichting Faridpur

Jos Nijkrake
Voorzitter
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Onze stichting heeft de 
ANBI-status en is een 
erkend geregistreerd 

goed doel bij het CBF
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1. BESTUURSZAKEN

1.1  Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur is in 2016 ingrijpend gewijzigd. In januari 2016 heeft Liny Roodhof 
haar taak als penningmeester overgedragen aan Dick van der Duijn Schouten. In juli 2016 heeft Neeltje 
Spronk haar taak overgedragen aan haar man, Cees Spronk. In november heeft Thea van Raaij haar 
taak als secretaris overgedragen aan Ankie Galama. We zoeken nog een geschikte kandidaat voor de 
vacature Fondsenwerving. Wij danken Liny, Neeltje en Thea voor hun grote inzet voor onze Stichting.

Samenstelling bestuur per 1 januari 2017
• Jos Nijkrake, voorzitter.
• Ankie Galama, secretaris. 
• Dick van der Duijn Schouten, penningmeester.
• Cees Spronk, organisatie missies, presentaties.
• Vacature bestuurslid Fondsenwerving

1.2  Erkenning door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft in 2016 een nieuwe erkenningsregeling ingevoerd voor alle 
goede-doelen-organisaties in Nederland. Het stemt tot tevredenheid dat wij die erkenning van het CBF 
per 1 november jl. hebben verworven. Naast de erkenning door het CBF heeft onze Stichting de ANBI-
status; dit betekent dat giften aan onze Stichting fiscaal afgetrokken kunnen worden.

1.3  Samenwerking met andere organisaties.
In Faridpur werken wij intensief samen met onze zusterstichting, de Faridpur Welfare Foundation (FWF). 
De voorzitter van FWF is de heer 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 bij aan de financiering en organiseert de 
medische missies in Faridpur. De FWF is verantwoordelijk voor het Holland Children House (HCH) en 
draagt bij aan de exploitatie ervan.

Met Dokters van de Wereld (DvdW) hebben wij onze samenwerking gecontinueerd in 2016. De afspraak 
is gemaakt dat wij in 2017 die samenwerking voortzetten. Na afloop van de medische missie naar 
Faridpur van januari/februari 2017 zullen we onze samenwerking in april 2017 evalueren en daarna 
besluiten nemen voor de komende jaren.

Met Interplast Holland hebben we in 2016 opnieuw uitstekend samen gewerkt bij de vormgeving van de 
twee medische missies naar Mangu. Zij hebben ook een dragende rol gespeeld bij de vormgeving van 
het brandwondencentrum (zie 3.2).
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2. FARIDPUR / BANGLADESH

2.1  Holland Children House (HCH).
Het HCH telt in totaal vier gebouwen; in 2014 is het vierde gebouw in gebruik genomen. In 2015 en 
2016 is het aantal gehuisveste kinderen – ongeveer 100 - gelijk gebleven. Het HCH heeft ervoor 
gekozen om de drie andere gebouwen te renoveren. Die operatie is nu afgerond. Eind december 2016 
zijn er 45 kinderen gehuisvest van een ander kindertehuis, dat opgeheven werd. Per 1 januari 2017 zijn 
er 136 kinderen gehuisvest. In december 2016 gingen er 50 kinderen naar de high school. 41 kinderen 
zitten nog op de primary school waar ook kinderen uit het dorp naar toe gaan. De 45 nieuwe kinderen 
gaan in 2017 naar de primary school.

Het Vocational Training Centre is een 
opleidingscentrum bij het HCH waarvan de bouw 
en inrichting in 2014 is gestart, met ondersteuning 
van de Nederlandse ambassade. In 2015 is 
begonnen met het aanbieden van een opleiding tot 
textielarbeider; het centrum heeft de beschikking 
over professionele machines, die beschikbaar 
zijn gesteld door de AKH Group. Er worden 
computertrainingen aangeboden in het HCH voor 
de kinderen die naar de high school gaan. 

- 5 -
STICHTING FARIDPUR • JAARVERSLAG 2016



- 4 -
STICHTING FARIDPUR • JAARVERSLAG 2016

- 5 -
STICHTING FARIDPUR • JAARVERSLAG 2016

2.2  De medische missie in 2016.
In februari 2016 stond de jaarlijkse, medische missie gepland naar Faridpur. We hebben deze missie 
helaas moeten annuleren, omdat er op dat moment te veel politieke onrust in Bangladesh heerste en 
de veiligheid van de delegatieleden niet kon worden gegarandeerd. De Nederlandse ambassade gaf 
geen positief reisadvies. Dit moet een uitermate teleurstellend besluit geweest zijn voor al die patiënten 
die gehoopt hadden op medische hulp.
Voor februari 2017 staat een nieuwe missie gepland.
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3.1  De medische missies in 2016
In Mangu/Nigeria opereren we in het COCIN-Hospital and Rehabilitation Centre. Wij geven financiële 
steun aan dit ziekenhuis. Dit doen we tevens voor de school en het internaat, die bij het ziekenhuis horen.

De medische missies naar Mangu voeren wij uit in samenwerking met Interplast Holland. Interplast 
Holland organiseert en financiert de missie. Onze Stichting draagt 50 euro per operatie bij voor de 
plaatselijke ziekenhuiskosten. De samenwerking met Interplast Holland verloopt al jaren naar volle 
tevredenheid.

In maart 2016 is de eerste missie naar Mangu georganiseerd. De delegatie bestond uit drie plastisch 
chirurgen, een anesthesioloog en twee anesthesie- en twee operatie-assistenten.

Ondanks het feit dat de leden van de delegatie allen enkele dagen getroffen zijn door 
darmstoornissen, zijn er in totaal 82 geslaagde operaties uitgevoerd. Bijzonder aan deze missie is 
verder dat het nieuwe guesthouse (zie foto) is geopend. Aan de totstandkoming van dit guesthouse 
heeft onze Stichting in eerdere jaren bijgedragen.

“Het guesthouse is prachtig en veel luxer dan verwacht. De kamers liggen rondom een afgeschermd 
binnenplaatsje en zijn elk uitgerust met een eigen badkamertje en een klamboe boven het bed.”
(citaat uit het reisverslag van Anouk Than, plastisch chirurg i.o. oktober 2016)

3. MANGU / NIGERIA
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In oktober 2016 is de tweede missie naar Mangu georganiseerd. Ook deze missie is zeer geslaagd; 
in totaal zijn 98 operaties uitgevoerd. De delegatie bestond uit drie plastisch chirurgen, een 
anesthesioloog en twee anesthesie- en twee operatie- assistenten. Neeltje Spronk ging ook dit jaar 
weer mee, samen met Irma Brouwer, een PABO-student, die de school bezocht als stagiaire.

3.2  Het brandwondencentrum
Het door ons opgerichte brandwondencentrum is inmiddels operationeel. Brandwonden worden 
behandeld en zo nodig worden patiënten geopereerd. Daarnaast wordt er voorlichting gegeven 
over behandeling en preventie in de dorpen in de omgeving. Interplast Holland steunt het 
brandwondencentrum de komende drie jaren met een donatie van € 3000,- per jaar.
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3.3  Een nieuw laboratorium
In 2016 hebben we als Stichting het plan opgevat om in Mangu bij het ziekenhuis een nieuw 
laboratorium te financieren; het oude laboratorium verkeert in zeer gebrekkige staat (zie onderstaande 
foto). Er zijn inmiddels acties gestart om het daarvoor benodigde geld – streefbedrag is € 30.000,- −  
te verwerven.

Het oude laboratorium 

3.4  De school en het internaat
Op de school zitten ongeveer 240 leerlingen, van wie 35 gehandicapt zijn en in het internaat 
verblijven. Elk jaar krijgen wij een gift van € 3000,- voor de “Special Needs Teacher”. In oktober 
konden we eenmalig € 3000,- extra aan de school in Mangu overmaken om achterstallige salarissen 
voor een deel uit te betalen. Er is een schenking van € 1500,- binnen gekomen voor het vernieuwen 
van de bedden en matrassen van het jongensinternaat.
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4. DE WERVING VAN FONDSEN IN 2016

Wij vragen en krijgen van diverse fondsen, organisaties en particulieren jaarlijks bijdragen voor ons 
werk. Die bijdragen verschaffen ons de basis van waaruit we werken. Wij bedanken al deze gulle 
donateurs van harte voor hun gift.

2016 was het jaar waarin we voor het eerst geen inkomsten hadden uit de kerstmarkt en tuinfair, zoals 
we die tot 2015 organiseerden. We zijn bijzonder verheugd over het initiatief van It Aventoer om in 
2016 zelf een kerstmarkt te houden. Deze kerstmarkt leverde € 3.637,- op voor onze Stichting. Een 
welgemeend woord van dank aan alle medewerkers en vrijwilligers van It Aventoer is hier op zijn plaats.

Van de volgende instanties kregen we in 2016 een bedrag van 1000,- euro of hoger:

€ 1.345,-  It Aventoer
 voor kindertehuis Faridpur, Bangladesh

€ 1.250,- Multimodal Container Service
 voor kindertehuis Faridpur, Bangladesh

€ 1.200,- Muziekcentrum Oostendorp
 voor kindertehuis Faridpur, Bangladesh

€ 1.500,- Stichting De Zutphense H.A.N.D.
 voor school/internaat Mangu, Nigeria

Er zijn zeven particulieren die een bedrag van € 1.000,- of meer hebben gedoneerd.

De presentaties die Cees en Neeltje Spronk in samenwerking met leden van het bestuur in 2016 
hielden, leverden een bedrag op van € 4.174,- 
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5. FINANCIEEL VERSLAG 2016

Onderstaand ziet u het overzicht van inkomsten en uitgaven over het boekjaar 2016.
 
Inkomsten:     
Giften kindertehuis Faridpur €  29.107,00
Giften school Mangu €   7.008,00
Giften Medisch werk Mangu € 10.998,00
Giften voor Brandwondencentrum €    750,00
Algemene donaties €   4.879,00
Rente internetspaarrekening €     72,00   +
Totaal inkomsten jaar 2016 € 52.813,00 
        
Uitgaven:      
Kosten kindertehuis Faridpur voor 201    €  40.310,00
School Mangu €   7.500,00 
Medisch werk Mangu €  7.400,00
Exploitatiekosten €    404,00
Bankkosten €    202,00   +
Totaal uitgaven jaar 2016 € 55.816,00
   

     
Saldo 1 januari 2016                          
Rekening courant € 23.220,00 
Internetspaarrekening € 40.598,00   +
                               Totaal € 63.818,00
       
Saldo 31 december 2016     
Rekening courant € 20.145,00 
Internetspaarrekening € 40.791,00   +
                               Totaal € 60.936,00 

De jaarrekening is opgesteld door de penningmeester. Na controle door een externe deskundige, de heer 
mr. A.J.H.Geense, is de jaarrekening 2016 goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Faridpur.

Het RSIN nummer van de Stichting Faridpur is: 810064522



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


