Jaarverslag 2020 van Stichting Faridpur
Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Faridpur. Onze stichting is zowel medisch als
sociaal actief in Mangu (Nigeria). In Faridpur (Bangladesh) ondersteunen we het Holland
Children House. Graag doen wij u verslag van onze activiteiten in het jaar 2020.
U treft in dit jaarverslag de volgende hoofdstukken aan:
1. Bestuurszaken
2. Faridpur (Bangladesh)
3. Mangu (Nigeria)
4. Fondsen werving
5. Financieel verslag over 2020
Helaas hebben we dit jaar vanwege COVID-19-crisis veel minder inkomsten gegenereerd.
Dankzij een aantal (vaste) donateurs, zowel particulier als stichtingen, organisaties en
bedrijven hebben we desondanks aanzienlijke bijdragen ontvangen. Wij zijn daarvoor al onze
gulle gevers zeer erkentelijk.
We hopen dat wij ook in 2021 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.
Wilt u met ons in contact treden?
Dat kan via E-mail: info@faridpur.nl of telefonisch: 058-256 2000 (secretariaat bestuur).
Mûnein, maart 2021
Namens het bestuur van Stichting Faridpur
Gerke Postma, voorzitter
Ankie Galama, secretaris
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1. Bestuurszaken
1.1.
Samenstelling Bestuur
In het jaar 2020 hebben zich enkele veranderingen in de samenstelling van het bestuur
voorgedaan.
De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2021 is:
 Voorzitter, Gerke Postma
 Secretaris, Ankie Galama
 Penningmeester, Dick van der Duijn Schouten
 Ondersteuning organisatie missies, geven van presentaties, Cees Spronk
 Fondsenwerving en sponsoring, Gerke Postma
 Organisatie missies, Clemens Herbrink
1.2.
Erkenning Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en ANBI-status
In 2020 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.
2. Faridpur/Bangladesh
2.1.
De chirurgische missies
Door de COVID-19-crisis is er in 2020 geen chirurgische missie naar Faridpur geweest.
De verantwoordelijkheid voor en organisatie van de chirurgische missies naar Faridpur
hebben we nu volledig overgedragen aan Stichting Interplast Holland.
Deze maken nu geen deel meer uit van de activiteiten van onze stichting.
2.2
Het Holland Children House (HCH)
Het Holland Children House heeft last gehad van de COVID-19-crisis. De scholen waren
gesloten waardoor een aantal kinderen naar de dorpen van hun familie teruggingen. Begin
2021 komen ze terug naar het HCH en kunnen de lessen weer beginnen.
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Eind 2020 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. Omdat de leeftijd van de kinderen toeneemt,
maken er minder kinderen gebruik van de Sunflower Garden (de basisschool op het terrein
van het HCH). Daardoor kunnen er meer kinderen uit de directe omgeving lessen volgen op
de school bij het HCH. Een aantal kinderen van stammen uit de omgeving zijn dit jaar
opgenomen in het HCH. Het Vocational Training Centre biedt vervolgonderwijs voor
ongeveer 20 kinderen, zowel naailessen als computeronderwijs.

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.
We proberen 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 verder aangewezen op steun van Stichting Faridpur en haar
zusterorganisatie de Faridpur Welfare Foundation.
Voor de exploitatie van het tehuis draagt Stichting Faridpur jaarlijks € 35.000,- bij.
De totale kosten van het HCH bedroegen in 2020 circa € 57.375,Het verschil wordt gefinancierd door Shamim Haque en de AKH Fashion Company.
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3. Mangu
3.1.
De chirurgische missies
Er is in 2020 één missie naar Mangu georganiseerd. In maart moest het team een paar
dagen eerder naar huis vanwege de COVID-19-crisis.
Het team van de maartmissie (7-18 maart) bestond uit:
Sibrand Jan Schepel
Plastisch chirurg en teamleider
Tom de Jong
Kinderuroloog
Wiebrig Rusticus
Operatie assistente
Hille Posthumus
Operatie assistente
Rob Niemeijer
Anesthesioloog
Mrs Jennifer Lynn Niemeijer – Heaton
Stichting Faridpur
Rian Gerritsen
Anesthesie medewerker
Astrid Lamsma
Anesthesie medewerker

In totaal konden 72 patiënten operatief behandeld worden. Er werden 28 urologische
ingrepen verricht, onder andere variërend van perineale- tot coronaire hypospadie, patiënten
met adrenogenitaal syndroom, hydrocèle, liesbeuk en cystoscopie. En ondanks het feit dat er
slechts één plastisch chirurg aan de missie deelnam zijn er 26 brandwonden slachtoffers
behandeld, met het opheffen van ernstige contracturen en huidtransplantatie.
Dit was mogelijk dankzij de uitstekende assistentie van de lokale arts dr. Patience, de
speciaal voor de missie uit de stad Keffi overgekomen plastisch chirurg dr. Thomas en de
lokale oogarts dr. Kuden. Daarnaast vonden er 7 schisis correcties plaats en 11 andere
operaties.
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Door de coronacrisis moest helaas de missie van oktober afgezegd worden.
Gelukkig hebben onze inspanningen om mensen ter plaatse op te leiden nu hun vruchten
afgeworpen: er is toch een patiënten screening dag georganiseerd en er zijn ruim 20
patiënten geselecteerd voor een operatie door Dr. Kuden. 32 meer gecompliceerde gevallen
zijn doorverwezen naar maart 2021, in de hoop dat er dan een missie kan worden
georganiseerd.
Negentien patiënten met brandwondcontracturen zijn intussen geopereerd, een aantal volgt
nog.
We zijn heel blij dat op deze wijze het werk ook zonder ons kan doorgaan.
Dit wordt ook mogelijk gemaakt door Stichting Interplast Holland, die dit najaar de kosten van
de operaties heeft vergoedt. Daardoor kunnen ook de armste patiënten geholpen worden!

3.2.
Het brandwondencentrum
In 2017 is het brandwondencentrum operationeel geworden. Met veel enthousiasme trekken
Dr. Kefas Tuwan 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 Dr. Kefas Tuwan 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.
De buitenkeukens bij het ziekenhuis zijn opgeknapt, zodat er veilig gekookt kan worden.
Stichting Faridpur heeft daar financieel aan bijgedragen. De lokale vrouwen zijn erg
enthousiast over de hoge 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 met € 3000.- per jaar.
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. Er is een behoorlijke
achterstand in de betaling van de salarissen.
Met de inzamelingsactie van de Montessorischool in Amsterdam in 2019 is onder andere
een geitenboerderij gerealiseerd naast de school. De opbrengsten daaruit kunnen voor de
school worden gebruikt.

In 2019 is de school begonnen met het geven van middelbaar onderwijs om het aanbod te
verbreden en meer leerlingen te krijgen. Voor de inrichting van een schoolgebouw is een
verzoek aan onze stichting gedaan. We hebben besloten dat onze financiële ondersteuning
in eerste instantie bestemd is voor de gehandicapte kinderen. Mochten wij extra financiën
verwerven, dan kunnen we tegemoet komen aan hun verzoek.
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4. De werving van fondsen in 2020
In 2020 zijn er verschillende organisaties geweest, die ons financieel ondersteund hebben bij
de uitvoering van ons werk. Daarnaast ontvangen wij door het jaar heen (vaste) donaties van
particulieren.
Onderstaand vermelden wij de namen van de organisaties, die een bedrag van € 1.000,- of
meer doneerden.
Jelle Bijlsma B.V. Gytsjerk
€ 1.000,Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh
Protestantse gemeente Reitsum
€ 3.750,Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh
€ 6.000,-

Protestantse gemeente Brummen
Voor het lepra werk en operaties in Nigeria
Stichting van de Meer-Boerema
Voor de generator in Nigeria

€ 6.500,-

Geotrack Telematics
Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh

€ 1.200,-

Greijdanis Staalbouw
Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh

€ 1.000,-

Er zijn 11 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.
Voor de presentaties die Cees en Neeltje Spronk geven over het werk van onze stichting
vragen we een bijdrage en reiskosten. De opbrengst daarvan komt geheel ten goede aan
onze stichting.
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5. Financieel verslag 2020
Onderstaand ziet u het overzicht van inkomsten en uitgaven over het boekjaar 2020
Inkomsten
Giften kindertehuis Faridpur
Giften school Mangu
Giften medisch werk Mangu
Algemene donaties
Nieuwe generator Mangu
Rente
Totaal inkomsten jaar 2020

€ 17.107
€ 2.500
€ 11.840
€ 11.985
€ 6.500
€
8+
€ 49.940

Uitgaven
Kindertehuis Faridpur
School Mangu
Medisch werk Mangu
Exploitatiekosten
Nieuwe generator
Bankkosten
Totaal uitgaven jaar 2020

€
€
€
€
€
€
€

Banksaldi per 31 december 2020

€ 41.070

35.000
10.000
16.115
265
9.000
208 +
70.588

De jaarrekening is opgesteld door de penningmeester. Na controle door een externe
deskundige, de heer R. Adema, is de jaarrekening 2020 goedgekeurd door het bestuur van
Stichting Faridpur.
Het RSIN nummer van de Stichting Faridpur is: 810064522
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