
Stichting Faridpur is in 2001 opgericht in Oentsjerk en heeft ten doel 
het geven van hulp aan medische en sociale projecten ten behoeve 
van kansarmen in de derde wereld. We ondersteunen de medische 
missies in Nigeria en zowel in Bangladesh als Nigeria een aantal 
sociale projecten.

Tot en met december 2020 zijn, met steun van onze stichting, 
ruim 4600 operaties bij kinderen en volwassenen uitgevoerd.  
Met deze, voor de patiënt, gratis operaties voegen wij iets toe aan 
de gezondheidszorg in de derde wereld. De medische activiteiten in 
Faridpur (Bangladesh) en in Mangu (Nigeria) hebben geleid tot een 
aantal projecten op sociaal terrein: het kindertehuis in Faridpur en 
partiële financiële ondersteuning van school en internaat in Mangu.  
In Mangu is met onze steun een geheel nieuw laboratorium gebouwd. 
We ondersteunen het brandwondenpreventieprogramma, de leprazorg 
en hebben bijgedragen aan de bouw van de polikliniek.

In 2002 werd in Faridpur onze zusterstichting Faridpur Welfare Foundation 
(FWF) opgericht. De voorzitter van FWF is Shamim Haque. Hij en zijn 
bedrijf, de AKH-Group, staan garant voor de medische kosten ter plaatse 
en voor de organisatie ter plaatse. Tevens financieren zij een deel van de 
kosten van het kindertehuis, het Holland Children House (HCH). 

Bij de chirurgische missies in Nigeria werken we, vanaf het begin in 
2007, samen met Stichting Interplast Holland, een hulporganisatie 
van Nederlandse plastisch chirurgen. Vanaf 2018 worden de missies 
in Bangladesh door deze stichting georganiseerd en gefinancierd. 
Het medisch-chirurgisch team in Bangladesh wordt tegenwoordig 
aangestuurd door Wouter van der Pot, plastisch chirurg uit het 
Spaarne Gasthuis in Haarlem. Dr. Cees Spronk is nog zijdelings 
betrokken bij deze missies. 

Vanwege de Corona pandemie in 2020 konden de medische missies 
in het najaar niet doorgaan en heeft onze stichting een forse financiële 
terugval moeten incasseren. Vooral door het achterwege blijven van 
donaties en acties. 
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STICHTING FARIDPUR HELPT MENSEN MET EEN BEPERKING EN KANSARME KINDEREN EEN TOEKOMST 
OP TE BOUWEN DOOR CORRIGERENDE CHIRURGIE, REVALIDATIE, HUISVESTING EN SCHOLING.



KINDERTEHUIS ‘HOLLAND CHILDREN HOUSE’ (HCH)
Faridpur kent heel veel ontheemde kinderen. Zo 
ontstond het plan om een kindertehuis te bouwen 
volgens het SOS - kinderdorpenconcept, waarbij 
twee ‘moeders’ voor 10 tot 12 kinderen zorgen. De 
bouw was in 2008 gereed en sinds die tijd vinden er 
ongeveer 100 kinderen een tehuis en onderwijs.
Vanaf het begin was het ideaal dat het een tehuis zou 
zijn voor kinderen van alle religies, die hier vreedzaam 
samenleefden. Eerst vooral moslims, de meerderheid 
in Bangladesh, maar ook veel hindoe-kinderen.

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 een school 
voor beroepsonderwijs gebouwd: het Vocational 
Training Centre, dat in 2015 in gebruik is genomen. 
Hier worden jongens en meisjes opgeleid tot 
kleermaker en krijgen ze computeronderwijs. In 2017 
hebben de gebouwen van het tehuis een opknapbeurt 
gehad. Stichting Faridpur heeft dit gefinancierd.
In 2020 waren er vanwege Corona weinig kinderen 
en kon de binnenkant van enkele gebouwen 
gerenoveerd worden. Muren zijn geverfd en 
bedden zijn deels vervangen. Er zal nog het nodige 
vervangen moeten worden, onder andere bedden, 
kussens, wastafels, kranen, dekens, enz. En alle 
gebouwen hebben binnen een opknapbeurt nodig. 

In december 2016 kreeg Shamim Haque het verzoek 
om 45 kinderen op te nemen, die geen opvang meer 
hadden omdat hun christelijk tehuis in Faridpur werd 
gesloten. Gelukkig was er voldoende plek voor 
deze kinderen aanwezig. In 2019 is er een groep 
boeddhistische kinderen opgenomen en in 2020 een 
aantal kinderen uit de omliggende gebieden. 
Totaal wonen er vanaf 2017 ongeveer 140 kinderen 
in het HCH, meer meisjes dan jongens. Vanwege 
de Corona pandemie waren de scholen in 2020 een 
groot deel van het jaar gesloten. Zo ook de school bij 
het HCH. Een aantal kinderen vertrok daardoor naar 
dorpen van hun familie. Begin januari 2021 kon de 
school weer starten en zijn de kinderen weer terug 
in het HCH. Omdat de kinderen van het HCH ouder 
worden en deels naar het voortgezet onderwijs of de 
High School gaan is er op de school meer ruimte 
voor kinderen uit de omgeving. Een aantal kinderen, 
dat vanaf de start in het HCH woonde heeft inmiddels 
werk gevonden. 
Het HCH en de leiding probeert zoveel mogelijk 
groente uit eigen tuin en zelf gekweekte vis en vlees 
van eigen gefokt vee, zoals ganzen, kippen, koeien, 
enz. in de voeding te verwerken. En er worden veel 
bewegingsactiviteiten aangeboden. 

INKOMSTEN
Het HCH probeert met onze ondersteuning om ter 
plaatse inkomsten voor het tehuis en de school te 
genereren. Een pootaardappelenproject bleek te 
ambitieus vanwege onder andere overstromingen. 
Verder probeert men gedeeltelijk zelfvoorzienend te 
zijn door de verbouw van groenten, fruitteelt en door 
het kweken van vis in een vijver bij het tehuis en het 
verhuren van de grote vijver. Voorlopig blijft het tehuis 
aangewezen op steun van Stichting Faridpur en haar 
zusterorganisatie de Faridpur Welfare Foundation.
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PLASTIC SURGERY CAMPS
Vanaf 2007 ging dr. Spronk tweemaal per jaar met 
een plastisch-chirurgisch team opereren in het 
COCIN-Ziekenhuis in Mangu, waar hij vroeger als 
lepra-arts heeft gewerkt. Er worden kinderen en 
volwassenen met gespleten lippen, brandwonden 
en andere misvormingen geopereerd. De laatste 
jaren komen er ook veel patiënten met afwijkingen 
van de geslachtsorganen. Om deze beter te kunnen 
behandelen gaat er vanaf 2018 een kinderuroloog, 
professor Tom de Jong, mee. Het streven is om 
tijdens iedere maart-missie een uroloog mee te laten 
gaan. De operaties zijn voor de patiënten kosteloos, 
maar voor de ziekenhuiskosten zouden de patiënten 
gemiddeld zo’n € 80,- moeten betalen. Heel vaak is 
dit een reden om van de operatie af te zien. Daarom 
draagt onze stichting per patiënt € 50,- bij. Bovendien 
financiert onze stichting een ‘Poor Patient Fund’ voor 
wie niets kan opbrengen.

COCIN-ZIEKENHUIS
Dit is een kerkelijk ziekenhuis, dat op geen enkele 
wijze ondersteund wordt door de overheid. Dit 
betekent dat het ziekenhuis volledig afhankelijk is 
van de inkomsten van betalende patiënten. Om de 
zorg betaalbaar te houden worden deze kosten zo 
laag mogelijk gehouden. Dit betekent dat er vrijwel 
geen geld is voor onderhoud en nieuwe apparatuur. 
Ook worden salarissen eigenlijk nooit op tijd betaald. 
Desondanks zijn de mensen altijd trouw op hun post 
en heerst er een heel goede werksfeer met veel 
enthousiasme en aandacht voor de patiënt. 
Het ziekenhuis heeft een regionale functie voor de 
behandeling van AIDS, lepra, tuberculose en heeft 
tevens een grote oogafdeling waar wekelijks vele 
patiënten met staar geopereerd worden. Wij steunen 
dit ziekenhuis dan ook van harte om zo mensen die 
hun zorg met moeite kunnen betalen, te helpen.

Verder helpen we bij het onderhoud van gebouwen: 
in 2019 hebben we met hulp van Stichting Salem, de 
Protestantse kerk Nederland te Brummen en eigen 
reserves, totaal €14.000,- gedoneerd voor uitbreiding 
en opknappen van het 45 jaar oude polikliniekgebouw.
Omdat de elektriciteitsvoorziening onbetrouwbaar 
is, kan het ziekenhuis niet zonder generator. 
De oude generator is vervangen met financiële 
bijdragen van Stichting Samuel in Gytsjerk en 
Stichting van der Meer Boerema.

BRANDWONDENCENTRUM BIJ COCIN-ZIEKENHUIS
Er wordt in Nigeria nogal wat op open vuur gekookt, 
waardoor er veel ongelukken voorkomen, met 
brandwonden als gevolg. Omdat de mensen vaak ver 
van een ziekenhuis wonen, ze geringe kennis over de 
behandeling van brandwonden hebben en omdat ze 
de behandeling niet kunnen betalen, ontstaan er zeer 
ernstige vergroeiingen door littekenvorming. Veel 
van deze ernstige verminkingen hadden voorkomen 
kunnen worden door goede voorlichting en goede 
eerste hulp. Daarom is Stichting Faridpur begonnen 
met het opzetten van een Brandwondencentrum. 
Het Brandwondencentrum is een onderdeel van 
het COCIN-hospital en is een behandelcentrum 
voor patiënten met ernstige brandwonden. Vanuit 
het centrum worden voorlichting en instructie op 
scholen en in ziekenhuizen gegeven. In oktober 
2013 is tijdens het Plastic Surgery Camp het eerste 
gebouw van het centrum, de operatiekamer, officieel 
geopend. In 2014 is men begonnen met de verbouw 
van de oude operatiekamer tot een verpleegunit 
voor patiënten met ernstige, verse brandwonden. 
Deze wordt volop gebruikt. Ten behoeve van de 
voorlichting over de behandeling van brandwonden is 
een pick-up aangeschaft. Voor de behandeling van de 
brandwonden bij de mensen thuis is grote behoefte 
aan goed verbandmateriaal, dat duur is. In 2019 heeft 
de stichting bijgedragen aan het brandveilig maken 
van de keukens rondom het ziekenhuis.
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LEPRAZORG
Oorspronkelijk was het COCIN Hospital and Rehabilitation 
Centre een lepracentrum. Terwijl het steeds meer een algemeen 
ziekenhuis werd, bleef de zorg voor lepra patiënten bestaan; met 
name de complicaties die optreden bij lepra patiënten 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, omdat de meeste lepra patiënten niet zelf 
voor hun behandeling kunnen betalen. Stichting Faridpur is 
bijgesprongen en geeft vanaf 2018 ook ondersteuning aan het 
leprawerk in Mangu. Dokter Arend van de Venis, oud-huisarts in 
Brummen, die vroeger ook in Mangu gewerkt heeft als lepra-arts, 
zet zich vooral hier voor in. Wij krijgen jaarlijks een zeer grote 
bijdrage uit Brummen.

SCHOOL EN INTERNAAT
Wij steunen de school met internaat voor kinderen met een 
beperking, die bij het COCIN-Hospital hoort. De afgelopen jaren 
is de school opgeknapt en uitgebreid. Er is een corridor tussen 
de gebouwen aangelegd zodat de kinderen niet meer door het 
stof hoeven te kruipen. Voor het schoolplein is speelmateriaal 
aangeschaft en voor het voetbalveld een grasmaaier.
Er is nieuw lesmateriaal in gebruik genomen en uit Nederland zijn 
een aantal gebruikte en geschikt gemaakte laptops meegebracht.
Stichting Faridpur levert elk jaar een substantiële bijdrage aan 
de Sabon Layi school en dat willen we blijven doen. In juni 
2019 organiseerde de 5e Montessorischool Watergraafsmeer in 
Amsterdam een actiedag om de Sabon Layi school in Nigeria 
te steunen met het opzetten van een geitenboerderij, om zo 
extra inkomen te genereren. Deze actie heeft ruim € 17.800,- 
opgebracht. Van het actiegeld konden ook zonnepanelen en 
schoolmaterialen worden gefinancierd. 
Op de school zitten gemiddeld 200 kinderen, waarvan ongeveer 
30 kinderen met een beperking op het internaat verblijven. Het 
jongens- en het meisjesinternaat zijn voor een deel opgeknapt 
en er zijn nieuwe plafonds aangebracht en verlichting op basis 
van zonne-energie.
Er zijn nog steeds problemen met de salarisbetaling van de 
leerkrachten van de school. Een paar jaar geleden is de overheid 
gestopt met betalen van de leerkrachten. Tot 2017 werden de 
salarissen betaald door het COCIN hospitaal. Dat werd een te grote 
financiële belasting voor het ziekenhuis. Daarom is de school eind 
2017 officieel losgemaakt van het ziekenhuis en valt nu onder de 
afdeling educatie van COCIN. Er is bij het Ministerie van Onderwijs 
een verzoek ingediend om de salarissen van de leerkrachten te 
betalen. Tot nu toe is dat verzoek niet ingewilligd. Wij blijven de 
school zoveel mogelijk steunen, maar kunnen niet de volledige 
verantwoordelijkheid op ons nemen. We zullen vanaf 2021 vooral 
het onderwijs aan de gehandicapte kinderen financieren. 
De school is begonnen met voortgezet onderwijs om zo meer 
leerlingen en meer inkomsten te verwerven. 

MANGU - NIGERIA
MOMENTEEL ZAMELEN WIJ GELD IN VOOR:

Faridpur: 
•  Exploitatie en onderhoud van het 

Holland Children House en de 
bijbehorende basisschool en school voor 
beroepsonderwijs.

Mangu: 
SCHOOL EN INTERNAAT VOOR KINDEREN 
(MET EEN BEPERKING) 
•  Ondersteuning van de kinderen met een 

beperking (o.a.schoolgeld)
ZIEKENHUIS EN MEDISCHE PROGRAMMA’S
•  Ziekenhuiskosten van de patiënten die bij 

de medische missies worden geopereerd
• Ondersteuning brandwondenprogramma
• Ondersteuning leprazorg 
• Poor Patient Fund

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

Uitgebreide informatie en jaarverslagen 
vindt u op onze website:  
www.stichtingfaridpur.nl

CONTACTPERSOON STICHTING FARIDPUR
Ankie Galama, telefoon: 058 - 256 2000 
e-mail: info@faridpur.nl
Dokter Kijlstraweg 24, 9063 JC Mûnein

PRESENTATIES
Cees Spronk kan boeiend over het werk 
in Bangladesh en Nigeria vertellen. 
Hij is graag bereid te komen voor een 
beamerpresentatie. 
Zijn telefoonnummer is: 058 - 256 2029. 
Zijn e-mailadres: spronkca@gmail.com.

Onze stichting heeft de 
ANBI-status en is een 
erkend geregistreerd 
goed doel bij het CBF

Ontwerp en opmaak van deze folder 
is verzorgd en gesponsord door: 

Gytsjerk
www.fraaireclame.nl


