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Blote Voeten Tocht 2013 groot succes
Wat was het een succes, die Blote Voeten
Tocht in Barneveld op 7 september j.l.
Het succes van de eerste editie, in 2011,
was dé stimulans om het organisatieteam
weer bijeen te roepen en vol enthousiasme
aan de slag te gaan. Met als doel: nog meer
deelnemers en een nog grotere opbrengst.
Dat laatste leek ons een onmogelijke opgave, want een opbrengst van 43.000 euro
is in deze tijd nu eenmaal niet gemakkelijk
te overtreffen! Dat het dan toch gelukt is
mag een klein wonder genoemd worden.
Eerlijk is eerlijk, we kregen hulp uit onverwachte hoek: de Wilde Ganzen. Zij wilden
het opgebrachte bedrag – dat moest
minstens 35.000 euro zijn – met 55% aan-

vullen. En zo hebben we niet alleen onze
doelstelling van meer deelnemers maar
ook onze financiële doelstelling gehaald.
Het organiseren van een BVT is veel werk,
heel veel werk. Zoveel zaken om aan
te denken: vrijwilligers, vergunningen,
financiën, pr, parcours, en ga zo maar
door. Maar het allerbelangrijkste zijn de
deelnemers. Zonder hen geen tocht. Wat
waren we dan ook verrast dat 305 vrouwen even voor twee uur op het Raadhuisplein voor het gemeentehuis stonden te
trappelen, op blote voeten, om van start
te gaan. En wat was het leuk dat er ook
zoveel kinderen meededen. Zelfs het weer
werkte mee, precies tot vier uur toen de
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laatste deelnemers over de finish kwamen
en de eerst druppels vielen. De regen kon
ons niet meer deren, iedereen was binnen
en alles was vlekkeloos verlopen! Met een
voorlopige tussenstand van zo’n 28.000
euro waren we op dat moment al heel tevreden. En toen bleek dat we in de weken
na de BVT als gevolg van een soort na-ijl
effect, de magische magische grens van
35.000 euro overschreden. En zo kwamen
we uiteindelijk uit op een totaalbedrag van
ruim 45.000 euro, ofwel 100 operaties!
Tja, en hoe nu verder? We hebben de
smaak duidelijk te pakken. Over twee jaar
zou er zomaar weer een volgende BVT georganiseerd kunnen worden. In Barneveld,

maar het liefst ook in andere gemeentes.
Wie pakt die handschoen op? Wij hebben
het draaiboek en de ervaring. Niemand
hoeft het wiel meer uit te vinden. Nijkerk,
zo gaat het gerucht, is geïnteresseerd. Er
is zelfs sprake van de het concept geadopteerd wordt door andere landen, zoals de
USA. In Australië gaat het al gebeuren!
Wij, van onze kant, zullen niet nalaten het
vuurtje nationaal en internationaal aan te
wakkeren.
• V
 oor meer info, inclusief foto’s, zie
www.blotevoetentocht.nl

Partners International Meeting
in Lunteren
Twee dagen vóór de Blote Voeten Tocht
kwamen circa twintig vertegenwoordigers
van stichtingen, vergelijkbaar met de
Nederlandse stichting Hamlin Fistula
Nederland, bijeen in Lunteren om deel te
nemen aan de Partners International
Meeting (PIM). De deelnemers waren
afkomstig uit Zweden, Duitsland, Australië, USA, Nieuw Zeeland, Engeland en
Nederland. Doel van de PIM was enerzijds
elkaar als partners beter te leren kennen
en anderzijds met elkaar na te denken
over de toekomst van Hamlin Fistula. Dat
laatste gebeurde onder leiding van de
Ierse Olive Fives, management consultant, en Martin Andrews, CEO van
Hamlin Fistula in Ethiopië.
Twee dagen lang werden de deelnemers
aan de PIM stevig aan het werk gezet om
aan het eind van de bijeenkomst tot een
aantal voornemens en conclusies te
komen. Een van de voornemens is om
foto’s en ander pr materiaal te delen. Een
aantal foto’s in deze nieuwsbrief is
gemaakt door de Australische Lucy Perry,
CEO van de Australische stichting,
Hamlin Fistula Ethiopia Australia. Ook de
kalender die via de webshop verkocht
wordt, is een Australisch initiatief. We
hebben alleen de teksten vertaald en er
één foto, die van de BVT, aan toegevoegd.
Duidelijk is wel dat iedereen veel van
elkaar kan leren. Vooral de Australiërs
dwongen respect af met een geheel andere
aanpak als het gaat om het genereren van

sponsorgelden voor de Hamlin organisatie.
De nieuwe Australische stichting is een
professioneel bedrijf, gerund door vier
betaalde krachten. Dat klinkt als vloeken in
de kerk, maar feit is dat de Australiërs heel
veel meer doen dan andere landen en heel
veel meer geld, na aftrek van zakelijke
onkosten en salarissen, bijeen weten te
brengen. Een blik op hun website is heel
verhelderend: hamlin.org.au
Hun geheel nieuwe aanpak getuigt van lef
en nieuw elan. Of wij hier in Nederland er
al aan toe zijn om een professionele
organisatie in te richten, is nog maar
helemaal de vraag. Maar we kunnen er als
stichting Hamlin Fistula Nederland (HFN)
in ieder geval over filosoferen en wie weet,
kleine stapjes zetten in een meer professionele richting.
De volgende PIM vindt plaats in maart
2014 in Addis Abeba.
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Web shop
Vanaf januari 2014 komt onze webshop in de lucht.
We beginnen met een aanbod van een vijftal aansprekende producten: zilveren sieraden, ontworpen door goudsmid Johan van Luttikhuizen. Het
bekende bronzen beeldje van Ditta Engel en een
prachtige verjaarskalender met foto’s uit Ethiopië.
U kunt op een gemakkelijke manier(PayPal) electronisch van ons geheel nieuwe aanbod gebruik
maken. Opbrengsten komen uiteraard ten goede
van operaties van fistelpatienten in Ethiopië.
Zie onze website: www. fistulahospital.nl
Bedel: 30 euro
Hanger: 33,50 euro
Bronzen beeldje,
gemaakt door Ditta Engel: 95,00 euro
Zilveren colliers: 10,95 euro, 16,35 euro,

21,75 euro en 23,95 euro.
Zwart rubberen collier: 11,25 euro.

Bestellen

barendrecht@barneveld.com
of

www.blotevoetentocht.nl

Verloskundige Dineke Bokkers

‘Vrouwen hebben hebben zo’n
enorme kracht’
Samen met haar collega Sieboutje Bouwstra heeft verloskundige Dineke Bokkers
zich weer met hart en ziel ingezet voor de
organisatie van de Blote Voeten Tocht in
Barneveld. Weer, want in 2011 waren ze
beiden ook van de partij. Zelfs met drie
verloskundigen van de Praktijk voor Verloskunde Barneveld. In haar eigen praktijk
komen complicaties bij de baring waardoor
patiënten incontinent raken vrijwel niet
meer voor. ,,Dankzij goede begeleiding
voor, tijdens en na de bevalling. In geval
van ernstige complicaties kan via een hersteloperatie, al dan niet in combinatie met
goede bekkenbodem therapie, het probleem meestal opgelost worden. Vroeger,
toen de zorg nog niet zo goed was als nu,
raakten vrouwen nog wel eens incontinent
door complicaties van een bevalling. Nu

komt het echt nog maar zelden voor.
Verzakkingen daarentegen, met incontinentie als ongewenst resultaat, komen
wél regelmatig voor. Bij jonge en oudere
vrouwen. Maar ook daar valt tegenwoordig met bodembekken therapie veel aan te
doen. ,,Die incontinentie is het gevolg van
overbelasting van de bodembekkenspier.”
Oud collega Tineke van de Haar, een van
de sprekers tijdens de opening van de
BVT, is enige jaren geleden naar Ethiopië
vertrokken om in Debre Zeit, een plaats
op een uur rijden van de hoofdstad Addis Ababa, een kliniek op te zetten. Die
kliniek, Hidi genaamd, staat er inmiddels.
Dineke heeft nog regelmatig contact met
haar voormalige collega en hoort ook van
haar over het lot van fistelpatiënten. Die
worden overigens doorverwezen naar het
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Hamlin Fistula Hospital in Addis Ababa.
,,Het ergste vind ik dat die meisjes en
vrouwen verstoten worden, als vuil aan de
kant worden gezet. En dat terwijl vrouwen
zo’n enorme kracht hebben om dingen
samen te ontwikkelen. Maar dan moet je
daar wel toe in staat zijn. Ik wil me graag,
met andere vrouwen, inzetten voor de
vermindering van de fistelproblematiek
waar ook ter wereld. Opdat vrouwen de
kans krijgen om hun kracht in te zetten
voor een betere wereld.’’
Ze was geëmotioneerd daar op het Raadhuisplein met al die honderden vrouwen
en meisjes op hun blote voeten. ,,Het
was een gevoel van grote saamhorigheid
en gebundelde kracht. Ik voelde zoveel
energie, dat hoorde ik ook van anderen.
Samen kunnen we een verandering teweeg
brengen, daar ben ik van overtuigd, de
BVT brengt ook wat teweeg. Zo’n tocht
brengt geld op voor operaties van fistelpatiënten. Maar net zo belangrijk vind ik
het dat het verhaal verteld wordt over wat
het betekent om incontinent te zijn en
verstoten te worden. Je wordt niet meer
gezien en je hebt geen toekomst meer.
Het had mij of ons ook kunnen overkomen, dat realiseer ik me. Vanuit mijn
bevoorrechte positie zet ik me graag in
voor de vrouwen die het zoveel minder
getroffen hebben in het leven.”
Natuurlijk doet ze weer meer aan een
volgende, derde, Blote Voeten Tocht, zegt
ze nadrukkelijk. Net als haar collega’s in
de praktijk. In de tussentijd zal ze zo veel
mogelijk doen om aandacht te vragen
voor de millennium doelstelling: invaliditeit van moeders na een zwangerschap
verminderen.

Ambassadeurs
gezocht!
Heeft u altijd al ‘iets’ willen doen voor
onze stichting? Meld u zich dan bij
onze secretaris, Jacqueline de Boer.
We zoeken mensen die ons als bestuur
ondersteunen op het gebied van publiciteit, sponsorwerving, netwerken,
goede ideeën… Mensen die je onze
ambassadeurs zou kunnen noemen!
Voor meer informatie kunt u zich ook
melden bij de secretaris.



Presentaties en
voordrachten
Mocht u belangstelling hebben voor een voordracht of presentatie over het
Fistula Hospital, neemt u dan contact op met de secretaresse, Jacqueline de
Boer: tel.: 072-5333035 of email: secretariaat@fistulahospital.nl

Reacties
Reacties op deze nieuwsbrief stellen wij zeer op prijs. Graag een berichtje
naar de secretaresse, Jacqueline de Boer
072-5333035 of email: secretariaat@fistulahospital.nl

Het Fistula Hospital kan alleen functioneren als er genoeg geld geworven
wordt. Help mee! U kunt dat doen op drie manieren:
• Word donateur en stort uw donatie op Triodos Bank te Zeist, rekeningnummer 21.21.89.352 t.n.v.Hamlin Fistula Nederland in Addis Ababa. U
machtigt de stichting tot een periodieke bijdrage. Donaties zijn als giften
aftrekbaar. Is het totaal aan giften per jaar hoger dan 1 % van uwe bruto
jaarinkomen, dan is het meerdere aftrekbaar. Met een maximum van het
bruto jaarinkomen.
• Een periodieke schenking, vastgelegd in een notariële akte. In dat geval
is de schenking volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
• U kunt in uw testament laten opnemen dat u een legaat nalaat aan
Hamlin Fistula Nederland.
• Hamlin Fistula Nederland heeft de ANBI status.
• Financiele ondersteuning door een eenmalige donatie.

Digitale nieuwsbrief
Wilt u, indien u de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, uw emailadres
doorgeven aan de secretaresse Jacqueline de Boer:
secretariaat@fistulahospital.nl



Hamlin
Fistula
Nederland
Kennemerstraatweg 45
1851 BA HEILOO
072 533 30 35
secretariaat@fistulahospital.nl
www.fistulahospital.nl

Stort uw donatie op Triodos 21.21.89.352
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Help mee!

