JAARVERSLAG 2018

STICHTING FARIDPUR HELPT MENSEN MET EEN BEPERKING EN KANSARME KINDEREN EEN
TOEKOMST OP TE BOUWEN DOOR CORRIGERENDE CHIRURGIE, HUISVESTING EN SCHOLING.

VOORWOORD
Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting Faridpur. Onze stichting is actief in Bangladesh/Faridpur
en Nigeria/Mangu. Wij steunen de medische en sociale projecten van Cees en Neeltje Spronk. Graag
doen wij u verslag van onze activiteiten in het jaar 2018.
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 over 2018
Wij hebben vele, substantiële bijdragen van particulieren en organisaties ontvangen, via acties en
donaties. Wij zijn daarvoor al onze gulle gevers zeer erkentelijk.
We hopen dat wij ook in 2019 mogen rekenen op de steun van velen. Graag zien wij uw gift tegemoet op
ons bankrekeningnummer NL 20 RABO 013.184.1998 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.stichtingfaridpur.nl. Met name attenderen wij u op de verslagen van de chirurgische missies.
Wilt u met ons in contact treden? Dat kan via E-mail: info@faridpur.nl of telefonisch: 058-256 2000
(secretariaat bestuur).

Oentsjerk, februari 2019
Namens het bestuur van Stichting Faridpur
Pauline Huizinga, voorzitter
Ankie Galama, secretaris

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
In het bestuur hebben zich afgelopen jaar een aantal wijzigingen voorgedaan. De voorzitter Jos Nijkrake
heeft in november 2018 zijn laatste bestuursvergadering geleid en is opgevolgd door Pauline Huizinga.
Greetje Ypma is afgetreden en opgevolgd door Gerke Postma met aandacht voor fondsenwerving en
sponsoring. Voor de organisatie van de medische missies is Clemens Herbrink toegetreden tot het
bestuur.
De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2019 is:
•

Voorzitter, Pauline Huizinga

•

Secretaris, Ankie Galama

•

Penningmeester, Dick van der Duijn Schouten

•

Organisatie missies, presentaties, Cees Spronk

•

Fondsenwerving en sponsoring, Gerke Postma

•

Organisatie missies, Clemens Herbrink

1.2 Erkenning Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en ANBI-status
In 2018 voldeed Stichting Faridpur aan de erkenningseisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. De
stichting heeft derhalve die erkenning behouden. Hetzelfde geldt voor de ANBI-status, hetgeen impliceert
dat giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

1.3 Samenwerking met andere organisaties
Ook in 2018 is de samenwerking met de Faridpur Welfare Foundation (FWF) goed verlopen.
Met Stichting Interplast Holland werken we nauw samen rondom de organisatie van de medische missies.
Vanaf 2007 heeft zij de chirurgische missies naar Mangu, Nigeria georganiseerd en gefinancierd.
Bij de voorbereiding van het brandwondenprogramma in Mangu is zij nauw betrokken
geweest. Ook de training van de twee leiders
van het programma in Kampala heeft zij voor
haar rekening genomen.
Voor de aanloop van het brandwondenpreventieprogramma heeft zij van 2016 t/m 2018 een
jaarlijkse bijdrage gegeven van € 3000,Met ingang van 2018 organiseert en financiert
Stichting Interplast Holland ook de chirurgische
missie naar Bangladesh. We zijn de stichting
erkentelijk voor alle inspanning die geleverd is
om de sponsoring rond te krijgen en de missie
te organiseren.
-3STICHTING FARIDPUR • JAARVERSLAG 2018

2. FARIDPUR / BANGLADESH
2.1 De chirurgische missie
Voor de 15-de keer werd een missie naar Bangladesh georganiseerd.
Het plastisch-chirurgisch team bestond uit:
• Drie plastisch chirurgen: Paul Spauwen, Wouter van der Pot en Kalam Ahmed.
• Anesthesioloog: Kees Punt.
• Anesthesie-assistenten: Rita Witteveen en Karin Plantinga-Dijkstra.
• OK-assistenten: Appy Schmull en Olga Ducker.
• De echtgenote van Paul Spauwen: Elisabeth Spauwen.
Deze keer werd gewerkt in een ziekenhuis in de hoofdstad Dhaka. Er zijn in totaal 173 patiënten
geopereerd, van wie 95 patiënten jonger dan 16 jaar; 72 patiënten met brandwonden of de gevolgen
daarvan, 49 patiënten met lip-kaak-gehemeltespleten en 52 overige operaties.
De missie is goed verlopen; we mogen tevreden zijn over het resultaat. In de organisatie van de missie
speelden Shamin Haque en zoon Stefan een sleutelrol. De locale financiering is volledig gedaan door
Faridpur Welfare Foundation (FWF) in samenwerking met de AKH Fashion Company. Kalam Ahmed,
plastisch chirurg in Haarlem, afkomstig uit Bangladesh, nam voor het eerst deel aan deze missie.
De financiering van de reiskosten en materialen en het regelen van de reis en de reisdocumenten
gebeurde door Stichting Interplast Holland. Alle kosten in Bangladesh (medicijnen, ziekenhuiskosten,
verblijf van het team) werden gedragen door de Faridpur Welfare Foundation.
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2.2 Het Holland Children House (HCH)
Het Holland Children House heeft een goed jaar achter de rug. Omdat er in Dhaka werd geopereerd en
de afstand naar Faridpur lastig is te overbruggen, heeft het plastisch-chirurgisch team geen bezoek aan
het Holland Children House gebracht. Het contact met het HCH verloopt via Stefan Haque en Manik, de
directeur van HCH. Op dit moment wonen er 136 kinderen. Zij worden door 8 moeders en 6 assistentmoeders verzorgd. Op elke groep is een moeder en meestal ook een assistent-moeder. Zij zorgen tevens
voor de voorbereiding van het eten en ondersteunen de kok. Er zijn in 2018 zes kinderen vertrokken. Zij
hebben werk gekregen of zijn elders gaan wonen. Het Vocational Training Centre op het terrein van het
HCH is een groot succes. In totaal 25 kinderen volgen daar praktijkonderwijs. Voor de exploitatie van het
tehuis draagt Stichting Faridpur jaarlijks € 35.000,- bij.
De totale kosten van HCH bedroegen in 2018 € 58.459,-. Het verschil wordt gefinancierd door Shamim
Haque en de AKH Fashion Company.
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3. MANGU / NIGERIA
3.1 De chirurgische missie
Er zijn in 2018 twee missies naar Mangu georganiseerd; in maart en in oktober. Het team van de maartmissie bestond uit:
• Plastisch chirurg: Cees Spronk.
• Plastisch chirurgen in opleiding: Pauline
Huizinga, Jenda Hop.
• (Kinder) Uroloog: Tom de Jong.
• Anesthesioloog: Rob Niemeijer.
• Operatie-assistenten: Petra Middendorp,
Annet Brouwer.
• Anesthesie-assistenten: Geesje Bonhof,
Mirjam de Voogd.
In totaal zijn er 108 patiënten geopereerd. Het merendeel van de operaties (68) betrof brandwonden en/of
de gevolgen daarvan. De uroloog heeft 40 operaties kunnen uitvoeren.
Het team van de oktobermissie bestond uit:
• Plastisch chirurgen: Cees Spronk, Sjoerd
Kamminga en Chantal Moues.
• Plastisch chirurg in opleiding: Paul Bos.
• Anesthesioloog: Jurjen Oosterhuis.
• Anesthesie-assistent: Rob Eissens.
• Operatie-assistenten: Fatima Ben Bouazza en
Sandra van der Broek.
•V
 erkoeververpleegkundige: Lisanne van der
Warf.
• Stagiaire sociaal werk: Megan van Klaveren.
In totaal zijn er 111 patiënten geopereerd, waarvan 73 kinderen jonger dan 18 jaar en 38 volwassenen.
Het merendeel van de operaties betrof contracturen, verder open brandwonden, tumoren/keloïden en een
aantal schisisoperaties.
Verder

werden

veel

patiënten

verwezen naar een orthopeed of
naar de missie van maart 2019,
waar weer een kinderuroloog mee
zal gaan. Hiervoor staan nu al zo’n
60 patiënten geregistreerd.
Een verrassing was dat een van de
brandwondenpatiëntjes, die al een
aantal operaties ondergaan heeft, nu
als leerling op de school zit.
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3.2 Het brandwondencentrum
In 2017 is het brandwondencentrum operationeel geworden. In het eerste jaar is veel energie gestoken in
het geven van voorlichting en het creëren van bewustwording bij vrouwengroepen, scholen en medische
opleidingsinstituten. In totaal zijn 25 brandwondenpatiënten behandeld in het centrum. Het blijkt moeilijk
patiënten met brandwonden te overtuigen dat ze intensieve behandeling nodig hebben, omdat het er in
eerste instantie niet zo ernstig uitziet.
Stichting Interplast Holland heeft ook in 2018 een bedrag van € 3000,- gedoneerd voor het
brandwondenprogramma.
Er wordt voorlichting gegeven over preventie en behandeling van brandwonden aan opleidingen voor medisch
personeel (verpleegkundigen en community health assistents), op scholen, aan vrouwengroepen, etc.
Wanneer Kefas, hoofd van het brandwondencentrum, hoort van ernstig verbrande patiënten in de
omgeving, zoekt hij ze thuis op en behandelt ze zo nodig daar.
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3.3 Een nieuw laboratorium
De plastisch chirurgische missies in Nigeria vinden altijd plaats in het COCIN-ziekenhuis in Mangu.
Het laboratorium van dit ziekenhuis was een bouwval. Er worden jaarlijks duizenden testen afgenomen.
Voor een nieuw laboratorium heeft het Medisch Benefiet
Diner Friesland in maart 2017 € 28.000,- opgebracht. Van
dat bedrag was nog wat geld over en dat is besteed aan
laboratoriuminstrumenten en enkele apparaten voor de
fysiotherapie-afdeling.
In maart 2018 is het laboratorium officieel geopend.
Daarmee is de fase van de bouw en het in gebruik nemen van het laboratorium in Mangu afgesloten.

3.4 Leprazorg
Oorspronkelijk was het COCIN Hospital and Rehabilitation Centre een lepracentrum. Terwijl het
steeds meer een algemeen ziekenhuis werd, bleef de zorg voor leprapatiënten bestaan. Met name de
complicaties die optreden bij leprapatiënten hebben speciale behandeling nodig. Bovendien worden er
orthopedisch schoeisel en revalidatiehulpmiddelen gemaakt.
Tot 2018 werd dit werk ondersteund door de Nederlandse Leprastichting, maar die trok zich terug uit
Nigeria. Er ontstond een groot probleem. Je kunt patiënten de noodzakelijke zorg niet onthouden, maar
ze hebben geen geld om te betalen. Als Stichting Faridpur hebben wij besloten om met de steun van
Arend van de Venis, van 1982 t/m 1986 lepra-arts in Mangu, ons het lot van de leprapatiënten daar aan
te trekken. Wij ondersteunen de zorg voor de leprapatiënten met € 3000,- per jaar.
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3.5 De school en het internaat voor kinderen met een beperking
De school verkeert in zwaar weer. De Overheid draagt niets meer bij in de exploitatie en de opbrengsten
staan in geen verhouding tot de kosten. Er is een behoorlijke achterstand in de betaling van de salarissen.
Bestuurlijk valt de school nu niet meer onder het Department of Health and Social Services van COCIN.
De school wordt nu bestuurd vanuit het Department of Education. De toekomst moet uitwijzen of dit voor
de school een gunstige ontwikkeling is.
In 2018 heeft Stichting Faridpur eenmalig een bijdrage van € 15.200,- geleverd. Op de begroting voor
2019 is nu € 10.250,- opgenomen voor de school.
In oktober is de school begonnen met het geven van middelbaar onderwijs om het aanbod te verbreden
en meer leerlingen te krijgen.
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4. DE WERVING VAN FONDSEN IN 2018
In 2018 zijn er verschillende organisaties geweest, die ons financieel ondersteund hebben bij de
uitvoering van ons werk. Daarnaast ontvangen wij door het jaar heen donaties van particulieren.
Onderstaand vermelden wij de namen van de organisaties, die een bedrag van € 1.000,- of
meer doneerden.
Winkelverkoop It Aventoer

€

2.274,-

€

1.975,-

€

1.911,-

€

5.000,-

€

3.000,-

€

5.000,-

€

2.500,-

€

3.000,-

€

1.105,-

€

8.000,-

Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh
It Aventoer actie Zakelijke Sponsoren
Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh
Rotary Charita Dokkum
Voor de schisis operaties in Nigeria en Bangladesh
Vitus Stichting
Brandwondencentrum en Poor Patient Fund in Mangu, Nigeria
Stichting Alle Beetjes
Voor school en internaat in Mangu, Nigeria
Wereldwinkel Brummen
Voor het medisch werk in Mangu, Nigeria
True Blue for Kids
Voor het kindertehuis in Faridpur, Bangladesh
Stichting Diakonessenhuis
Poor Patient Fund in Mangu, Nigeria
Opbrengst bij het afscheid van Dr. M. Reitsma
Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh
Protestantse Kerk Brummen
Voor het medisch werk en de leprazorg in Mangu, Nigeria
Er zijn 9 particulieren geweest die een bedrag van € 1.000,- of meer hebben gedoneerd.
In 2018 heeft Cees Spronk presentaties gehouden over het werk van onze stichting. De opbrengst
daarvan wordt besteed aan de algemene doelen of specifieke doelen, wanneer dat wenselijk is.
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5. FINANCIEEL VERSLAG 2018
Onderstaand ziet u het overzicht van inkomsten en uitgaven over het boekjaar 2018.

Inkomsten:					
Giften kindertehuis Faridpur

€

16.947,00

Giften school Mangu

€

4.948,00

Giften medisch werk Mangu

€

21.546,00

Giften Poor Patients Fund

€

5.500,00

Algemene donaties

€

7.393,00

Rente internetspaarrekening

€

Totaal inkomsten jaar 2018

€

7,00 +
56.341,00

							

Uitgaven:						
Kindertehuis Faridpur

€

36.000,00

School Mangu

€

15.200,00

Medisch werk Mangu

€

18.950,00

Exploitatiekosten

€

614,00

Poor Patient Fund

€

2.000,00

Bankkosten

€

170,00

Nieuwbouw laboratorium Mangu

€

10.000,00 +

Totaal uitgaven jaar 2018

€

82.934,00

			
Banksaldi per 31 december 2018

€

63.666,00

De jaarrekening is opgesteld door de penningmeester. Na controle door een externe deskundige, dhr.
W.J. Huizinga (accountant), is de jaarrekening 2018 goedgekeurd door het bestuur van Stichting Faridpur.
Het RSIN nummer van de Stichting Faridpur is: 810064522
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WWW.STICHTINGFARIDPUR.NL
WYNZERDYK 43, 9062 GP OENTSJERK • IBAN: NL20 RABO 0131 8419 98
Opmaak en drukwerk van dit jaarverslag is verzorgd en gesponsord door:

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

