
JAARVERSLAG 2019
STICHTING FARIDPUR HELPT MENSEN MET EEN BEPERKING EN KANSARME KINDEREN EEN TOEKOMST  

OP TE BOUWEN DOOR CORRIGERENDE CHIRURGIE, REVALIDATIE, HUISVESTING EN SCHOLING.



VOORWOORD

Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting Faridpur. Onze stichting is zowel medisch als sociaal actief 
in Faridpur (Bangladesh) en Mangu (Nigeria). Wij steunen de projecten van Cees en Neeltje Spronk. 
Graag doen wij u verslag van onze activiteiten in het jaar 2019. 

U treft in dit jaarverslag de volgende hoofdstukken aan:
1. Bestuurszaken
2. Faridpur (Bangladesh)
3. Mangu (Nigeria)
4. Fondsen werving
5. Financieel verslag over 2019

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 2020 mogen rekenen op de steun van velen. 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.stichtingfaridpur.nl. 

Wilt u met ons in contact treden? 
Dat kan via E-mail: info@faridpur.nl of telefonisch: 058-256 2000 (secretariaat bestuur).

Oentsjerk, maart 2020

Namens het bestuur van Stichting Faridpur
Pauline Huizinga, voorzitter
Ankie Galama, secretaris
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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
In het jaar 2019 hebben zich geen veranderingen in de samenstelling van het bestuur voorgedaan.
De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2020 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 2019 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
Met Stichting Interplast Holland werken we nauw samen rondom de organisatie van de medische missies. 
Zij organiseert en financiert de chirurgische missies naar Mangu, Nigeria sinds 2007. Daarnaast is zij nauw 
betrokken geweest bij het opzetten en financieren van het brandwondenpreventie programma in Mangu. 
Dit programma loopt nog steeds en levert goed werk in de preventie en behandeling van brandwonden.
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.
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2. FARIDPUR / BANGLADESH

2.1  De chirurgische missie
Ook dit jaar werd er weer een succesvolle missie naar Bangladesh georganiseerd.
Het plastisch-chirurgisch team bestond uit: 
• Plastisch chirurgen: Paul Spauwen
  Kalam Ahmed
  Wouter van der Pot
• Anesthesioloog: Kees Punt
• Anesthesiemedewerkers: Karin Plantinga
  Gerda van der Meer
• De echtgenote van Paul Spauwen:  Elisabeth Spauwen

Deze keer werd er geopereerd in Faripur. Vanwege de orkaan “Bulbul” is het spannend of de missie 
wel in Faridpur aankomt. Gelukkig verloopt de reis uiteindelijk goed en komt het team bijtijds aan bij het 
General Hospital in Faridpur, waar al een grote menigte voor de deur zit te wachten.

In totaal zijn er 132 patiënten geopereerd, waarbij er 140 operaties uitgevoerd werden. Onderverdeeld 
in: 35 schisis, 45 brandwonden, 60 anders. 63 vrouwen, 69 mannen. 30 patiënten tussen 0 en 5 jaar oud, 
40 tussen 5 en 15 jaar, en 62 ouder dan 15. Er waren geen grote complicaties.

Tijdens de missie werd voor de medisch studenten en belanghebbenden een scientific seminar 
georganiseerd waarbij er, door de teamleden, verschillende voordrachten werden gehouden.
Ook dit keer is de missie goed verlopen en mogen we tevreden zijn over het resultaat. In de organisatie 
van de missie speelden Shamim Haque en zoon Stefan een sleutelrol. De locale financiering is volledig 
gedaan door Faridpur Welfare Foundation (FWF) in samenwerking met de AKH Fashion Company. 
De financiering van de reiskosten en materialen en het regelen van de reis en de reisdocumenten 
gebeurde door Stichting Interplast Holland.  
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2.2  Het Holland Children House (HCH)
Het Holland Children House heeft een goed jaar achter de rug. Het plastisch-chirurgisch team heeft 
wederom een bezoek aan het Holland Children House gebracht. Ze werden hier met open armen 
ontvangen.
Eind 2019 wonen er 136 kinderen in het HCH, 50 jongens en 86 meisjes. Een aantal kinderen, dat vanaf 
de start in het HCH woont, gaat naar het voortgezet onderwijs, volgt een studie of heeft inmiddels werk 
gevonden. In 2019 hebben 10 kinderen het HCH verlaten na hun examen. Ook is er weer een zelfde 
aantal (5 jongens en 5 meisjes) toegelaten tot het HCH. Het contact met het HCH verloopt via Stefan 
Haque en Manik, de directeur van HCH.
Door de stijging van het aantal kinderen de afgelopen jaren, zijn ook de kosten van de exploitatie van het 
tehuis gestegen. 
Voor de exploitatie van het HCH draagt Stichting Faridpur jaarlijks € 35.000,- bij. 
De totale kosten van het HCH bedroegen in 2019 € 58.282,-  
Het verschil wordt gefinancierd door Shamim Haque en de AKH Fashion Company.
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3.1  De chirurgische missies
Er zijn in 2019 twee missies naar Mangu georganiseerd; in maart en in oktober. 

Het team van de maartmissie (16-31 maart) bestond uit:
• Plastisch chirurgen: Rens Huisinga
  Jorien Werkman
• (Kinder) Uroloog: Tom de Jong
• Anesthesioloog: Gerben Baake
• Operatie-assistenten:  Clemens Herbrink
  Annet Brouwer - Kerssies
• Anesthesie-assistenten:  Susanne Hulst
  Geesje Bonhof - Boer

In totaal zijn er 94 patiënten geopereerd. Het merendeel van de operaties betrof brandwonden en/of de 
gevolgen daarvan. De uroloog heeft 34 operaties kunnen uitvoeren. 

Het team van de oktobermissie (5-20 oktober) bestond uit: 
• Plastisch chirurg (np): Cees Spronk
• Plastisch chirurgen: Jenda Hop
  Pauline Huizinga
• Plastisch chirurg (io): Niels Noordzij
• Anesthesiologen: Ina Groustra
  Miren Itxaso
• Anesthesie-assistent: Petra van der Hulst
• Operatie-assistenten: Femke Annema
  Annet Banga
                                              
In totaal zijn er 111 patiënten geopereerd. Het merendeel van de operaties betrof contracturen, verder 
werden er enkele open brandwonden, tumoren/keloïden geopereerd en 3 schisisoperaties. Een aantal 
patiënten zijn verwezen naar de missie van maart 2020 waarbij er wederom een kinderuroloog zal meegaan. 
We hebben reeds terug gehoord dat het herstel van de patiënten goed is verlopen. Enkelen zullen we in 
aankomende missies terugzien voor de verdere behandeling van hun contracturen. 

3. MANGU / NIGERIA
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Naast dat de missie goed was verlopen is er ook treurig nieuws geweest. Cees Spronk heeft op de laatste 
avond meegedeeld dat dit zijn laatste medische missie was. Hij draagt de missies nog steeds een enorm 
warm hart toe, echter zijn de missies, met name lichamelijk, steeds zwaarder voor hem. Het afscheid 
was erg emotioneel, maar de mensen herpakten zich snel en hoopten dat wij met net zo’n warm hart als 
Cees en Neeltje Spronk de missies voortzetten. Cees heeft verder wel benadrukt zich buiten de medische 
missies om nog steeds in te zetten voor het werk van de stichting.

3.2  Het brandwondencentrum
In 2017 is het brandwondencentrum operationeel 
geworden. Met veel enthousiasme trekken Kefas en zijn 
team de regio’s rondom Mangu in om mensen voorlichting 
te geven over brandwonden. Er wordt met name nadruk 
gelegd op het voorkomen van brandwonden en het 
creëren van bewustwording dat verse brandwonden 
medische behandeling nodig hebben.
Mondjesmaat ziet Kefas patiënten met brandwonden 
in het ziekenhuis en behandelt ze daar naar behoren. 
Het blijft echter moeilijk mensen te overtuigen 
voorzorgsmaatregelen te treffen om brandwonden 
te voorkomen. Met name het koken op lage vuurtjes 
blijkt een traditie te zijn die moeilijk te veranderen is. Er 
wordt echter langzaamaan een acceptatie gezien van 
de traditionele genezers om mensen met brandwonden 
naar het ziekenhuis te sturen. In 2019 werden er 22 
brandwondenpatiënten gezien en behandeld. Dit jaar is er 
geld gegaan naar het opknappen van de buitenkeukens 
bij het ziekenhuis. De lokale vrouwen zijn erg enthousiast 
over de hoge, veiligere, aanrechten en hopelijk brengen 
ze dit over aan hun gemeenschap. 
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3.3  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 probleem aangezien de patiënten de noodzakelijke zorg vaak niet zelf kunnen 
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 tot € 3000.- per jaar.     
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3.4  De school en het internaat voor kinderen met een beperking
De school verkeert nog steeds in zwaar weer. De Overheid draagt niets meer bij in de exploitatie en 
de opbrengsten staan in geen verhouding tot de kosten. Het aantal kinderen loopt terug. Er is een 
behoorlijke achterstand in de betaling van de salarissen. 
Met de geweldige inzamelingsactie van de Montessorischool in Amsterdam, die bijna € 18.000,- 
opbracht, zal er een geitenboerderij worden gerealiseerd naast de school. Hopelijk zullen hieruit enige 
gelden vloeien die ze kunnen gebruiken 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. Echter om een vergunning, voor middelbaar onderwijs, te krijgen zou 
er een extra gebouw gebouwd moeten worden. Dit is financieel nu niet haalbaar en daarom is er 
geadviseerd dit project eerst te laten liggen.
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4. DE WERVING VAN FONDSEN IN 2019

Ruim 10 jaar lang was er een vaste groep (ongeveer 25 ) van sponsoren die de kerstmarkt voor onze 
stichting ondersteunde met een (klein) sponsorbedrag uiteenlopend van € 50,00 tot € 250,00. De laatste 
jaren was de opbrengst van het totale sponsoringbedrag steeds rond de € 2.000,-. De laatste paar jaar 
zijn er andere pogingen ondernomen om geld te genereren voor Faridpur, onder andere kerstmarkten 
in De Winkel fan Tryn. 

Om toch de sponsorgelden deels veilig te stellen, zijn alle sponsoren persoonlijk benaderd of ze hun jaarlijkse 
sponsoring willen omzetten in een maandelijkse donatie van € 10 of meer. Veel van deze sponsoren komen 
uit Trynwâlden. Deze actie heeft een aantal vaste maanddonateurs opgeleverd. Daarnaast hebben ook de 
bestuursleden hun persoonlijke netwerk uitgenodigd om vaste donateur te worden. 

In 2019 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.

College van Diakenen N.H. (nadere gegevens onbekend wegens AVG-beleid bank)  €  1.000,-
Exploitatie Holland Children House, Faridpur, Nigeria
Ouderraad 5e Montessorischool, Amsterdam € 17.889,-
Aktie voor School Mangu
Stichting Samuel € 6.000,-
Nieuwe generator voor Cocin Ziekenhuis, Mangu, Nigeria
Stichting Salem Ermelo  €  5.000,-
Opknappen en uitbreiding polikliniek Cocin Ziekenhuis Mangu, Nigeria
St. Van der Meer Boerema € 7.500,-
Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh
Greijdanis Staalbouw  € 1.200,- 
Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh 
St Faridpur, loterij actie € 4.654,-
Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh 
Geotrack Telematics € 1.100,-
Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh  
Auto Olijnsma € 1.100,-
Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh  
Protestantse kerk Nederland te Brummen, via Dr. Van de Venis € 3.000,-
Voor leprapatiënten in Nigeria 
Protestantse kerk Nederland te Brummen, via Dr. Van de Venis € 3.000,-
Opknappen gebouwen Mangu 

Er zijn 7 particulieren geweest die een bedrag van € 1.000,-  of meer hebben gedoneerd. 
Wij zeggen alle gevers hartelijk dank voor de royale giften die we mochten ontvangen. 

>>>
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5. FINANCIEEL VERSLAG 2019
Onderstaand ziet u het overzicht van inkomsten en uitgaven over het boekjaar 2019.
 
Inkomsten:     
Giften kindertehuis Faridpur        € 15.817,00
Giften school Mangu                   € 19.441,00
Giften medisch werk Mangu       € 4.865,00
Algemene donaties                     € 22.855,00
Opknappen gebouwen Mangu   € 8.000,00
Nieuwe generator Mangu            € 6.000,00
Rente internetspaarrekening € 2,00  +
Totaal inkomsten jaar 2019 € 76.980,00
        
Uitgaven:      
Kindertehuis Faridpur                 € 35.000,00
School Mangu                            € 10.250,00
Medisch werk Mangu                 € 16.150,00
Exploitatiekosten                        € 339,00
Opknappen gebouwen Mangu € 14.000,00
Brandwondencentrum Mangu    € 3.000,00
Bankkosten                                € 183,00
Nieuwe generator Mangu    €  0,00  +
Totaal uitgaven jaar 2019 € 78.922,00

Banksaldi per 31 december 2019 € 61.718,00

De jaarrekening is opgesteld door de penningmeester. Na controle door een externe deskundige, de heer 
Richard Adema, is de jaarrekening 2019 goedgekeurd door het bestuur van Stichting Faridpur. 
Het RSIN nummer van de Stichting Faridpur is: 810064522.

Dit jaar werd er in samenwerking met Auto Olijnsma, Fraai reclame & ontwerp en Basticom een 
verlotingsactie voor Stichting Faridpur opgezet. Men kon kans maken op een tweedehands auto door 
middel van het kopen van een lot. Ondanks het enorme enthousiasme van de organisatoren en de vele 
goede en leuke reacties van de mensen lukte het jammer genoeg niet voldoende loten te verkopen. 
De verloting moest worden afgeblazen en de mensen kregen hun inzet teruggestort. Enkele mensen 
hebben hun inzet uiteindelijk alsnog als gift voor de stichting omgezet, waarvoor dank. Er werd hierdoor 
in totaal bijna € 5000,- gedoneerd.
In 2019 hebben Cees en Neeltje 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.



WWW.STICHTINGFARIDPUR.NL
DOKTER KIJLSTRAWEG 24, 9063 JC MÛNEIN • IBAN: NL20 RABO 0131 8419 98 

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

goed doel bij het CBF

Marko Kinderman
Rinia van Nautaweg 3k, Gytsjerk

06 - 816 16 815
marko@fraaireclame.nl

www.fraaireclame.nl

Opmaak en drukwerk van dit jaarverslag is verzorgd en gesponsord door:


