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Inleiding
Het doel van dit jaaroverzicht 2012 en beleidsplan 2013 is aan te geven hoe Hamlin
Fistula Nederland in 2012 heeft gefunctioneerd en hoe de stichting denkt zich in 2013
het beste te kunnen positioneren en profileren om zoveel mogelijk fondsen te werven
om de activiteiten van Hamlin Fistula Ethiopië te kunnen ondersteunen.
Visie en Missie
Visie : Het geven van hoop aan vrouwen met een of meer obstetrische fistels
Missie: Onvoorwaardelijke toewijding aan en medeleven met vrouwen die lijden aan een
of meer obstetrische fistels. Financiële ondersteuning van preventieve maatregelen
alsook behandeling en reïntegratie van vrouwen met deze fistels.
Historisch perspectief
Hamlin Fistula Nederland( tot 2009 Stichting Vrienden van het Fistula Hospital in Addis
Abeba) is in 1997 opgericht. Doel was het materieel en financieel ondersteunen van het
Fistula Hospital. Na een bestuurswisseling in 2004 is de doelstelling aangescherpt
waarbij aan de oorspronkelijke doelstelling van fondsenwerving werd toegevoegd het
vergroten van de bekendheid van de fistula problematiek in het algemeen.
Doelgroepen in Nederland
HFN heeft de volgende hoofddoelgroepen vastgesteld:
 Particulieren
o Jonge moeders
o Vrouwen 55+
o Ouders 40+
o Gezinnen
o Direct en indirect benaderd via:
 Kerken
 Service clubs(Lions, Rotary, Kiwani’s, Round Table,
Soropromisten e.a.)
 Scholen, jeugdclubs
 Notarissen (legaten en nalatenschappen)
 Speciale akties
 Bedrijven / multinationals
 overheden en subsidiegevers
HFN richt zich bij de fondsenwerving bij bedrijven op (internationale) bedrijven met een
voorbeeldfunctie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Een richtsnoer hierbij is de “Duurzame 100” , een ranglijst met de meest invloedrijke
Nederlanders op het gebied van duurzaamheid.
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Jaarlijks worden honderden subsidies verstrekt aan goede doelen stichtingen. HFN richt
zich hierbij slechts op het verkrijgen van een bescheiden % aan inkomsten uit de pool
van allerlei loterijen en (overheids)subsidies.
Wat wil de donateur?
Uit onderzoek door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is gebleken dat
donateurs de meeste waarde hechten aan de volgende drie stellingen, waaraan HFN zich
zoveel mogelijk geconformeerd heeft:
Een goede doelen stichting
 Werkt aan de oplossing voor een probleem dat mij raakt (ziekte, hulp aan
kinderen,menselijk leed etc.)
 Laat duidelijk zien hoe het geld wordt besteed
 Geven duidelijk aan wat bereikt wordt met hulp
Doelstellingen en ambitie
HFN heeft gekozen voor drie doelstellingen die grotendeels aansluiten bij de
doelstellingen van het Hamlin Fistula Hospital in Addis.
1) een onafgebroken stroom van financiële bijdragen
2) het verhogen van het bewustzijn over de fistel problematiek
3) het verder professionaliseren van de HFN organisatie
De ambitie voor het verwerven van inkomsten in de volgende vijf jaren, waarbij
rekening is gehouden met de (beperkte) capacitaire inzet van het bestuur en de
vrijwilligersorganisatie, is als volgt:
2012
2013
2014
2015
2016

€100.000
€100.000
€100.000
€100.000
€100.000

Er wordt naar gestreefd om de kosten onder de 10% te houden.
Strategie
HFN voert de volgende strategie bij het behalen van haar doelstellingen:





Het verbreden van de huidige donateursbasis
Verhogen van de loyaliteit van de donateurs
Het geven van voorlichting over de fistelproblematiek
Het planmatig werken door het hanteren van een planning & control cyclus
(aktiviteitenplan; jaarverslag;jaarrekening+accountantsverklaring)
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Fondsenwerving:
De inkomsten stroom laat de laatste jaren een continue opgaande lijn zien, evenredig
met hernieuwde en meer gefocuste activiteiten van het stichtingsbestuur. Het devies : “
liever minder , maar beter “ bij het werven van fondsen heeft vruchten afgeworpen.
De resultaten , afgezet tegen in het verleden behaalde resultaten, vanaf 1997:

Activiteiten en Resultaten 2012
In totaal werd er in 2012 € 35.183 aan fondsen opgehaald, ruim onder de door ons
gestelde doelstelling van €100.000. Een bedrag van €70.000 werd overgemaakt ter
ondersteuning van operationele kosten van de in september 2010 geopende
buitenkliniek in Metu. Deze bijdrage is in lijn met de toezegging die wij hadden gedaan
en die ook in het beleidsplan 2012 was voorzien.
Op dit moment hebben wij voldoende buffer opgebouwd om aan onze belofte naar
Ethiopië te kunnen voldoen voor 2013 ( ieder jaar €70.000). Om ook aan de doelstelling
voor 2014 te kunnen voldoen, wordt voor de tweede keer een Blote Voetentocht
georganiseerd.
Een analyse van de verdeling van de ingezamelde fondsen in 2012 is te zien in
onderstaand schema:
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Jaarverslag Hamlin Fistula Nederland
Het jaar 2012 kenmerkt zich door activiteiten die vooral gericht waren op het leveren
van een bijdrage aan het functioneren van de Hamlin organisatie in het algemeen.
Daartoe heeft de Nederlandse stichting het volgende ondernomen:
1. Voorzitter Pieter Joep Huige trad toe tot de Board of Trustees van Hamlin Fistula
Ethiopië (HFE)om vanuit die positie meer betrokken te zijn bij de
organisatorische kant van Hamlin Fistula wereldwijd. Na het vertrek van de CEO
van het Hamlin Fistula Hospital en de vijf buitenklinieken werd hij gevraagd
zitting te nemen in de sollicitatiecommissie. De keus viel op een nieuwe CEO die
na enige maanden in goed overleg haar dienstverband beeindigde. Er volgde een
nieuwe sollicatieprocedure die eind 2012 resulteerde in een nieuwe CEO die per
1 maart 2013 aantrad.
2. De voorzitter Pieter Joep Huige oordeelde dat hij niet langer het voorzitterschap
van de Nederlandse Stichting kon combineren met het lidmaatschap van HFE en
droeg daarom zijn voorzitterschap over aan de huidige voorzitter Annelies
Barendrecht. Hij is in 2012 lid van het bestuur van Hamlin Fistula Nederland.
gebleven.
3. Bijna alle leden van het bestuur brachten een bezoek aan het ziekenhuis in Addis
en bezochten bovendien enkele buitenklinieken. Dit om zich op hoogte te stellen
van de situatie ter plekke. Er vond veel en constructief overleg plaats tussen
grondlegster van de Hamlin organisatie, dr. Catherine Hamlin, en haar zoon
Richard Hamlin.
4. Misschien buiten het kader van dit jaarverslag, maar wel een illustratie van de
Nederlandse betrokkenheid bij Hamlin Fistula: de Ethiopische board vroeg Tijn
Barendrecht medio 2012 toe te treden tot Hamlin Fistula Internationaal
Foundation(HFIF), de internationale stichting die belast is met het beheer van
tegoeden van Hamlin Fistula in Zwitserland.
Presentaties en PR
Naast de vele contacten met Ethiopië, gaf een aantal leden en een oud-lid van het
bestuur, Barbara Kwast, presentaties over Hamlin Fistula. In totaal werden er 8
presentaties gegeven.
In juni verscheen een informatieve nieuwsbrief gebaseerd op de ervaringen van
Annelies Barendrecht en haar echtgenoot gedurende een tiendaags bezoek aan het
ziekenhuis en buitenkliniek Metu. In december volgde nog een kerstgroet.
Speciale donaties
Op de grens van het oude en nieuwe jaar ontving HFN een tweetal notariële akten met
schenkingen van 7500 en 4000 euro over een periode van vijf jaar.
Voor het overige bleven de meeste sponsors de stichting trouw en kon aan alle
financiële verplichtingen ten aanzien van het Hamlin Fistula Hospital voldaan worden, te
weten 70.000 euro per jaar.
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Website
Andrea van Liere heeft een nieuwe, aansprekende website ontworpen die begin 2013
actief wordt. Zij heeft veel werk voor de nieuwe website verricht, waarvoor onze dank.
Plannen 2013
Zoals het er nu uitziet vindt er in september 2013 opnieuw een blotevoetentocht plaats
in Barneveld. In 2011 bracht de tocht 300 vrouwen op de been en bracht hij in totaal
43.000 euro op. Het is koffiedik kijken of een dergelijk succes geëvenaard zal worden,
maar de organisatie is in januari 2013 al bezig met de organisatie van de tocht.
Uitbreiding bestuur
Een grote wens voor 2013 is een uitbreiding van het bestuur met minimaal twee
mensen die zich vooral moeten gaan richten op marketing en fondsenwerving. Het blijkt
niet eenvoudig mensen te vinden die een bestuursfunctie ambiëren. Het zou mooi zijn
als het in 2013 lukte om nieuwe bestuursleden te vinden.
PR
Er zullen in 2012 minimaal twee nieuwsbrieven verschijnen, het overgrote deel in
digitale vorm, en er zal veel aandacht besteed worden aan de pr voor de
Blotevoetentocht in september 2013. Ook zullen er weer zoveel mogelijk presentaties
gehouden worden.
Partner International Meeting (PIM)
In maart 2013 vindt er een informele PIM plaats in het Hamlin Fistula Hospital met als
doel de internationale partners (acht landen) met elkaar in contact te brengen om zo tot
een zo constructief mogelijke vorm van samenwerking te komen. Het hele bestuur zal
aanwezig zijn op de PIM. Voorafgaand aan de vergadering gaat het bestuur op bezoek in
een van de buitenklinieken, Bahir Dar en bezoekt zij Desta Mender en de school van
verloskundigen van het ziekenhuis.
Een officiële PIM staat gepland voor 5 en 6 september in Lunteren, voorafgaand aan de
Blote Voetentocht op 7 september.
Naar buiten treden is het sleutelwoord in Nederland anno 2013. Er zijn veel goede
doelen die in dezelfde vijver vissen. Zichtbaarheid is dan ook belangrijker dan ooit, en de
overtuiging dat je je als bestuur inzet voor een doel met perspectief: vrouwen middels
een operatie weer een toekomst bieden!
Nieuwe CEO
Martin Andrews, de nieuwe CEO van Hamlin Fistula Welfare and Research Trust, treedt
per 1 maart 2013 aan. Hij is een ‘ chartered surveyor’ met de nodige ervaring in het
managen van complexe processen en het opstellen van business strategieën. Hij is ook
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oprichter, samen met zijn vrouw, van een liefdadigheidsinstelling die zich concentreert
op het ondersteunen van aids-projecten in Zuid-Afrika. Hij heeft drie geadopteerde
Ethiopische kinderen. We verwachten veel van deze 42-jarige wereldburger.
Schenking bij notariële akte
Vanaf 2011 maakt onze stichting het donateurs gemakkelijk om een schenking voor een
langere periode te doen(5 jaar).De kosten van de schenkingsakte zijn voor rekening van
de stichting. Het belastingvoordeel voor de donateur is groter omdat in dit geval geen
rekening behoeft te worden gehouden met de fiscale drempel van 1%. Wij zijn blij dat
verschillende donateurs deze wijze van schenken hebben gevonden. In 2012 hebben
vier donateurs van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Activiteiten Metu in 2012 en 2013
Het bestuur van Hamlin Fistula Nederland is een committent aangegaan voor de jaren
2011-2013 om elk van de jaren een bedrag van euro 70.000 bij te dragen aan Metu.
Een bedrag van 59.500 is besteed aan operaties, terwijl 10.500 is besteed aan
huisvesting, medisch materiaal en verbandmiddelen voor het ziekenhuis in Metu.
In totaal zijn 143 operaties verricht, is aan 540 patiënten voorlichting gegeven en
hebben een certificaat voor een basis opleiding ontvangen. In totaal zijn 15
vroedvrouwen opgeleid en aan hen is een diploma uitgereikt. De instroom van nieuwe
studenten bedroeg 23. Vanuit Nederland is aan 20 vroedvrouwen in opleiding les
gegeven.
Het aantal operaties blijft wat achter bij de doelstellingen. De oorzaak hiervan is dat de
health extension workers niet gemakkelijk de fistula patiënten kunnen bereiken in
afgelegen dorpen. Vaak worden deze vrouwen uit schaamte verborgen gehouden.
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