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Inleiding
Het doel van dit jaaroverzicht 2011 en beleidsplan 2012 is aan te geven hoe Hamlin
Fistula Nederland in 2011 heeft gefunctioneerd en hoe de stichting denkt zich in
2012 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
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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.
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 2011
In totaal werd er in 2011 €117.300,00 aan fondsen opgehaald, ruim boven de door ons
gestelde doelstelling van €100.000,00. Een bedrag van €70000,00 ( $91000,00 ) 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 2011 was voorzien.
Op dit moment hebben wij voldoende buffer opgebouwd om aan onze belofte naar
Ethiopië te kunnen voldoen voor 2012 en 2013 ( ieder jaar $100.000,00)
Een analyse van de verdeling van de ingezamelde fondsen in 2011 is te zien in
onderstaand schema:
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Algemene toelichting
Begonnen in 2009 en 2010 , zijn er ook in 2011 verschillende activiteiten ontplooid
om de stichting verder te professionaliseren. Dankzij de invoering van een formele
accountantsverklaring en beleidsplanning, gekoppeld aan heldere, meetbare
doelstellingen, zijn wij er in geslaagd om het Keurmerk Goede Doelen te verkrijgen.
Nieuwsbrief
In 2011 verschenen twee nieuwsbrieven, zowel digitaal als op papier. De nieuwsbrief
werd gratis opgemaakt door Grafisch Atelier Wageningen. Het streven is om het
aantal papieren nieuwsbrieven sterk terug te dringen. De kosten voor het versturen
(postzegels en repro) hiervoor bedroegen meer dan €2000,00 per jaar . Het bestuur
heeft daarom besloten om vanaf 2012 slechts op expliciet verzoek nog de papieren
versie van de nieuwsbrief toe te sturen.
Belangrijkste sponsoractiviteiten
BloteVoetenTocht:
Het jaar 2011 heeft sterk in het kader gestaan van de Blote Voeten Tocht die op 10
september in Barneveld gehouden werd. Een half jaar lang was een team van tien
vrouwen met een verschillende achtergrond, zeer actief in het organiseren van het
evenement. Geleid door bestuurslid Annelies Barendrecht en ondersteund door het
bestuur was de voorbereiding op tijd klaar. Zo werden er speciale zilveren sieraden
ontworpen door goudsmid Johan van Luttikhuizen uit Kootwijkerbroek die op diverse
gelegenheden aan de man gebracht werden. Er werd veel materiaal ontworpen op pr
gebied en honderden adressen benaderd met de vraag of zij de tocht wilden
sponsoren. En nog veel meer…
Het eindresultaat mocht er zijn. Op een stralende dag liepen circa 300 vrouwen op
blote voeten door het centrum van Barneveld, voorafgegaan door de fanfare, om
vervolgens het Schaffelaarse Bos in te duiken. Daar wachtten de deelnemers nog een
wandeling over bospaden met beukennootjes en een parcours met hindernissen. Het
mocht de pret niet drukken, het werd een dag uit duizenden.
Met de tocht werd een bedrag van 43.000 euro opgebracht dat onder aftrek van enige
duizenden euro’s aan kosten in zijn geheel aan het Fistula Hospital gedoneerd werd.

Donaties & Presentaties
Barbara Kwast heeft haar belofte om zich te blijven inzetten voor HFN als
fondsenwerver ten volle waargemaakt.De meeste presentaties in 2011 werden
verzorgd door Barbara , die zich wederom met tomeloze energie hiervoor inzette.
Zo heeft zij drie presentaties gegeven voor Passage , een christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging en twee presentaties voor de Protestantse Vrouwenorganisatie.
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Verder een bijdrage aan een tweetal projecten:
FEBE VKS – vrouw in kerk en samenleving : Ethiopische benefiet maaltijd op
internationale vrouwendag: presentatie film ‘Fistula Pelgrims’ (Opbrengst €750)
Evangelische Lutherse Gemeente in Zeist, Jaarproject 2011 t.a.v. Hamlin Fistula
Hospital, Presentatie aan gemeente, Opbrengst: € 2.791,55
Diaconie/ZWO Leusden: kwartaalproject Marcuskerk en Dorpskerk bestemd voor
zuivelbedrijf voor fistel vrouwen buiten ‘Desta Mender’: presentatie in beide kerken;
In de Dorpskerk heeft Wies v.d. Wildenberg gesproken.
(Giften en donaties: € 1.169,81 en verdubbeld uit een legaat naar € 2500).
Annelies Barendrecht gaf in 2011 twee korte presentaties bij de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap in Lunteren. Er werd twee keer na afloop gecollecteerd voor het
Fistula Hospital.
Naast de individuele (ruim meer dan 500 !!!!) donaties van de vele trouwe sponsors,
waren er enkele grote giften.
Zo maakte de Bond van Medische Specialisten een bedrag over van maar liefst
€39.000,00 !!!!!
Ook werd wederom een significant bedrag ontvangen van een donor die graag anoniem
wenst te blijven. Deze bijdrage wordt zeer gewaardeerd!!
Ook van de kringloopwinkel in Eemnes werd weer een mooi bedrag ontvangen.
Verschillende bedrijven werden bezocht en/of aangeschreven, helaas zonder resultaat.
Tijdens het schrijven van dit verslag kwam een enthousiast reisverslag binnen van een
bezoekje van Barbara Kwast aan Metu, waarin zij een samenvatting geeft van
activiteiten in 2011 aldaar:
“Dinsdag 12 uur heen in veel stof en over ribbelwegen; dinsdag een dag daar met de
staf en woensdag weer 10uur terug naar Wolisso.

Het was een inspirerende

belevenis. Het ziekenhuis functioneert, er waren tien geopereerde patienten en tien die
wachtten op operatie. Keuken, fysiotherapie, wasserij, OK met bedden en sterilisatie alles werkt. Watertank ook en generator moet nog aangesloten worden. Tot nu toe zijn
er 200 patienten geopereerd in 2011, waarvan 64 naar Addis zijn gestuurd van wege
te moeilijke operatie in Metu. Er wordt heel veel aan preventie en outreach gedaan en
er zijn drie focal points die patienten secreenen in drie zones (met over 8 miljoen
mensen) voordat ze 230km of wel 500km naar Metu getransporteerd worden en dan
een prolaps uteri blijken te hebben. Er is nog maar een Ethiopische gynaecoloog en
die werkt drie dagen in het Fistel ziekenhuis en twee in het algemene ziekenhuis. Dat
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zou moeten veranderen zodat het fistelziekenhuis met een grotere bezetting zou
kunnen werken. Maar de stroom van patienten wisselt ook vanwege oogst en planten
en andere gebeurtenissen waardoor mensen in bepaalde maanden niet naar het
ziekenhuis kunnen komen.”

Beleidsplan 2012
Strategie:
Het bestuur heeft besloten , teneinde de financiele doelstelling voor 2012 te kunnen
halen, zich wederom te concentreren op fondsenwerving in de volgende sectoren:
30% : fondsen verkregen door prive-donaties, stichtingen, serviceclubs, kerkelijke
instanties, legaten e.d.
10% : bijdrage uit het bedrijfsleven
60% : Project-fondsenwerving:
1. Op zaterdag 15 september zal er mogelijk een 2-de “blotevoetentocht”
georganiseerd worden,deze keer te houden. in de omgeving van Houten.
2. Nog nader in te vullen projecten

Nieuwsbrief:
Er zullen dit jaar 2 nieuwsbrieven verschijnen, waarbij wij er naar streven zoveel
mogelijk brieven electronisch ( i.e. via e-mail) te versturen. Alleen op speciaal
verzoek zal een brief worden toegestuurd.

Meerjarenplan:
HFN heeft financiele commitment afgegeven aan de Hamlin Organisatie in Ethiopie
om de komende 2 jaar minimaal $100.000,00 af te dragen voor het overgrootste
gedeelte om de kosten voor het verrichten van operaties, met name in de buitenkliniek
in Metu, te ondersteunen.

Overige aktiviteiten:
1. Gestreefd wordt naar het organiseren ( deze keer door Hamlin Fistula UK) van
een 2-de Europese bijeenkomst van alle Hamlin- en Hamlin-ondersteundende
Stichtingen in de zomer, samenvallende met een belangrijke presentatie die
Dr. Catherine Hamlin in Zwitserland gaat houden.
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2. Deelname aan de uitreiking van de Honorary Ethiopean Citizenship Award
aan Dr.Hamlin door de Ethiopische president, Mr. Meles Zenawi, eind april.
3. Deelname aan de ENVV-dag (Ethiopisch Nederlandse Vriendschaps
Verenigin )
4. Continuering van het certificaat Kleine Goede Doelen, teneinde grotere
fondsen te kunnen benaderen
5. Aantrekken van minimaal een extra bestuurslid in verband met bredere focus
op fondsenwerving.
6. Nog in te vullen
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