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Jaarverslag 2021 van Stichting Faridpur 

 
Geachte lezer,  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 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 2021.  
 
U treft in dit jaarverslag de volgende hoofdstukken aan: 

1. Bestuurszaken 
2. Faridpur (Bangladesh) 
3. Mangu (Nigeria) 
4. Fondsenwerving 
5. Financieel verslag over 2021 

 
We hopen dat wij in 2022 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, juni 2022 
 
Namens het bestuur van Stichting Faridpur 
Gerke Postma, voorzitter 
Ankie Galama, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingfaridpur.nl/
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1. Bestuurszaken 

 
1.1. Samenstelling Bestuur 

In het jaar 2021 heeft 1 bestuurslid afscheid genomen. 
De samenstelling van het bestuur per 1 januari 2022 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  
 

1.2. Erkenning CBF (Toezicht op goeddoen) en ANBI-status 
In 2021 voldeed Stichting Faridpur aan de erkenningseisen van het CBF. 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. 
In Bangladesh werken we samen met de Faridpur Welfare Foundation, die zowel een 
bijdrage levert aan de medische missies als aan het Holland Children House.  
 
2. Faridpur/Bangladesh 

 
2.1. De chirurgische missies 

De verantwoordelijkheid voor en organisatie van de chirurgische missies naar Faridpur 
hebben we 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 een moeilijke periode gehad als gevolg van de COVID-19-
crisis. De scholen waren gesloten en het HCH was zoveel mogelijk afgesloten van de 
buitenwereld. Begin 2021 konden de lessen weer beginnen.  
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Er wonen ongeveer 140 kinderen in het HCH. 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. 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.  
 
Men probeert 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. 
Voor de exploitatie van het tehuis draagt Stichting Faridpur jaarlijks € 35.000,- bij. In 2021 
heeft Stichting Onésimus te Kampen zich garant gesteld om 3 jaar lang de exploitatiekosten 
van het HCH op zich te nemen.  
De totale kosten van het HCH bedroegen in 2021 circa € 65.500,-. 
Het verschil wordt gefinancierd door Shamim Haque en de AKH Fashion Company. 
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3. Mangu 
 

3.1. De chirurgische  missies 
De missies in het voor- en najaar van 2021 naar Mangu konden vanwege  de COVID-19-
crisis niet doorgaan. Wel is er in april een screeningsdag georganiseerd door de lokale 
artsen met hulp van medisch personeel en zijn 23 patiënten geopereerd. Voornamelijk 
misvormingen door diepe brandwonden en de gevolgen daarvan.  
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 de bijdrage van € 50,- 
per patiënt en de materialen heeft vergoed. Daardoor kunnen ook de armste patiënten 
geholpen worden! 
 
In het najaar is er weer een campagne georganiseerd met eigen chirurgen/artsen. 
In oktober zijn alle operaties uitgevoerd door Dr. Thomas, een plastisch chirurg die vanaf het 
begin bij vrijwel alle missies mee geopereerd heeft. 
Interplast Holland en Stichting Faridpur hebben dit financieel ondersteund. 
Op 25 oktober werden meer dan 80 patiënten gezien. 54 patiënten konden geopereerd 
worden. Een aantal gecompliceerde gevallen werd doorverwezen naar het team dat hopelijk 
volgend jaar zal gaan. 
 
Het is fantastisch dat na jaren samenwerken met onze teams dit werk grotendeels door de 
mensen daar gedaan kan worden. Het grote probleem blijft het geld. Alles moet de patiënt 
zelf betalen en de meeste patiënten kunnen dit niet opbrengen. 
Met ruim €4000.- van Interplast en €1000.- van Stichting Faridpur hebben we 54 mensen, 
vooral kinderen, kunnen helpen om weer een iets menswaardiger leven op te bouwen. 
 

         
                            
 

3.2. Het brandwondencentrum 
In 2017 is het brandwondencentrum operationeel geworden. Met veel enthousiasme trekken 
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. 
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Mondjesmaat ziet 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. 
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 vuurplaten en hopelijk brengen ze dit over aan hun gemeenschap.  
Voor het brandwonden preventieprogramma hebben we € 3000,- bijgedragen.  
 

        
 

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 ondersteunden de zorg voor de leprapatiënten dit jaar met € 4300.-.   
 

3.4 Poor Patient Fund   
De inkomsten van het ziekenhuis komen vrijwel geheel van wat de patiënten betalen. 
Gezien de armoede in de regio mogen de tarieven niet te hoog worden, anders is de zorg 
niet betaalbaar. De salarisbetalingen lopen altijd achter en geld voor onderhoud is er niet. 
Veel  organisaties die in het verleden ondersteuning gaven, zoals de Leprastichting, de 
Christian Blind Mission en een Amerikaanse HIV-bestrijdingsorganisatie, hebben zich 
teruggetrokken. Het ziekenhuis staat er nu vrijwel alleen voor en alle steun die wij geven is 
zeer noodzakelijk en zeer welkom. Reden waarom we in 2021 een bijdrage van € 1000,-
beschikbaar stelden aan het Poor Patient Fund zodat patiënten, die hun nota echt niet 
konden betalen, toch behandeld konden worden. 
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3.5 School-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.  
 

         
 
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. Mochten wij extra financiën  verwerven, dan kunnen we 

tegemoet komen aan hun verzoek. We hebben besloten dat onze financiële ondersteuning in 

eerste instantie bestemd is voor de gehandicapte kinderen. Per kind dragen  we € 100,- bij.  

 

4. De werving van fondsen in 2021    
 
In 2021 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 en bedrijven die een bedrag van 
€ 1.000,-  of meer doneerden. 
 
Stichting Onésimus Kampen         €  35.000,- 
Voor het Holland Children House 
 
Stichting Interplast Holland          €    5.700,- 
Voor het medische werk in Nigeria 

 
Protestantse gemeente Brummen     €    5.600,- 
Voor het lepra werk in Nigeria 

 
Stichting van de Meer-Boerema                                                 €    5.000,- 
Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh 

 
Vitus Stichting                €    2.000,- 
Voor het Holland Children House 
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Geotrack Telematics                 €   1.200,-                                                                  
Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh 
 
Jelle Bijlsma B.V. Gytsjerk       €   1.000,- 
Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh 
 
Greijdanus Staalbouw                €   1.000,-                                                                 
Voor de medische missies en projecten in Nigeria en Bangladesh 

 
 
Er zijn 12 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 Spronk geeft over het werk van onze stichting vragen we een 
bijdrage en reiskosten. De opbrengst daarvan komt geheel ten goede aan onze stichting.  
 
 
5. Financieel verslag 2021        
 
Onderstaand ziet u het overzicht van inkomsten en uitgaven over het boekjaar 2021 
 
Inkomsten 
Giften kindertehuis Faridpur     € 49.941 
Giften school-internaat Mangu    €   2.800 
Giften medisch werk Mangu     €   6.693 
Giften leprawerk      €   5.600 
Algemene donaties                        € 22.187 
Rente         €          6 + 
Totaal inkomsten jaar 2021            € 87.227 
 
Uitgaven 
Kindertehuis Faridpur      € 35.000 

School-internaat Mangu     €  3.900 
Medisch werk Mangu      €  6.800 
Leprawerk       €   4.300 
Brandwondencentrum Mangu    €   3.000 
Poor Patients Fund      €   1.000 
Exploitatiekosten                           €      322 
Bankkosten                                   €      211 +  
Totaal uitgaven jaar 2021              € 54.533 
 

  
Banksaldi per 31 december 2021      € 73.764 

 
De jaarrekening is opgesteld door de penningmeester. Na controle door een externe 
deskundige, de heer R. Adema, is de jaarrekening 2021 goedgekeurd door het bestuur van 
Stichting Faridpur.  
 
Het RSIN nummer van de Stichting Faridpur is: 810064522 
 


