Jaarverslag 2017
stichting Hamlin Fistula Nederland

Inleiding
Het doel van dit jaarverslag is aan te geven hoe de stichting Hamlin Fistula Nederland (HFN) in 2017
heeft geacteerd, met welke activiteiten en wat ervan is gerealiseerd.

Historisch perspectief
Hamlin Fistula Nederland (tot 2011 Vrienden van het Fistula Hospital in Addis Abeba) is in 1997
opgericht. Doel is het materieel en financieel ondersteunen van het Fistula Hospital.
Na een bestuurswisseling in 2004 is de doelstelling aangescherpt en waarbij aan de oorspronkelijke
doelstelling van fondsenwerving werd toegevoegd ‘het vergroten van de bekendheid van de fistula
problematiek in het algemeen’.

Doel van HFN
Conform de statuten is het doel van HFN ‘het materieel en financieel ondersteunen van het Hamlin
Fistula Hospital (en de vijf regionale ziekenhuizen) in Ethiopië en het vergroten van de bekendheid
van de fistelproblematiek in het algemeen’.
Stichting Hamlin Fistula Nederland1 (verder: HFN) is in 1997 opgericht. De stichting is een ANBI en
heeft het goede doelen keurmerk. De gedragscode voor het bestuur, de statuten, de jaarstukken en
de beleidsplannen zijn te vinden op de website: www.fistulahospital.nl of zijn op te vragen bij één
van de bestuursleden.

Doelgroepen fondsenwerving
De stichting Hamlin Fistula Nederland heeft bij de fondsenwerving de volgende hoofddoelgroepen
vastgesteld:
- Particulieren
- Bedrijven
- Overheden en subsidiegevers
De stichting richt zich op particulieren door activiteiten te organiseren die aansluiten bij de
thematiek, bij de doelgroep én bij de interesse van de doelgroep.
Bij de fondsenwerving van bedrijven richt HFN zich met name op organisaties die een
voorbeeldfunctie hebben op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze
organisaties verstrekken vele subsidies aan goede doelen stichtingen.
HFN tracht ook een bescheiden percentage aan inkomen te genereren uit de pool van goede
doeleninstellingen, -instanties en subsidies.
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Tot 2011 Vrienden van het Fistula Hospital in Addis Ababa
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Hamlin Fistula Ethiopië
Zoals de Ethiopische regering verordende bestaat het management van Hamlin Fistula Ethiopië
(verder: HFE) sinds 2016 uit Ethiopische deskundigen. De verder schrijdende professionalisering in de
Ethiopische Hamlin-ziekenhuizen heeft zich in 2017 verder doorgezet.

Hamlin Fistula International
HFN maakt deel uit van de samenwerking in Hamlin Fistula International (verder: HFI), waarin de acht
internationale partners en HFE participeren. De internationale samenwerking, vastgelegd in het MOU
heeft de eerste stappen van de uitvoering ervan zijn gezet.

HFN-Nederland
In 2017 bestond het bestuur uit de volgende leden:
 Monique Rosbergen, Hugo de Grootlaan 35, 3771 HK Barneveld
tel: 06 37 43 49 75, e-mail mrosbergen8@gmail.com
 Karien de Bont, Lange Zuiderweg 3, 3781 PJ Voorthuizen
tel: 06 50 59 68 64, e-mail: kariendebont@icloud.com
 Luciënne van Lievenoogen, Geiserwater 35, 3991 HK Houten
tel: 06 48 15 13 75, e-mail: secretariaat@fistulahospital.nl
De bestuursleden zijn allen vrijwilligers. Zij verrichten hun activiteiten op onbetaalde basis. De
voorzitter van de stichting heeft juni 2017 - op eigen kosten – deelgenomen aan een Partner
International Meeting (verder: PIM).
De bestuursleden van HFN zijn enorm gemotiveerd om zich belangeloos in te zetten voor de
fistelpatiënten in Ethiopië ook omdat ze geraakt zijn door het lot van vrouwen met een fistel die
vanwege incontinentie alleen nog als outcast in Ethiopië kunnen leven. Een operatie geeft deze
vrouwen weer toekomst.
Het bestuur heeft afgelopen jaar diverse activiteiten ontplooid om het aantal bestuursleden uit te
breiden. Ervaring, deskundigheid, bestuurlijke ervaring en affiniteit met het onderwerp zijn hierbij de
leidraad. Ondanks de activiteiten op dit terrein heeft dit niet geresulteerd in een aanvulling.
Het bestuur van de stichting heeft in 2017 driemaal voltallig vergaderd. Aan de orde kwam een
veelheid aan onderwerpen maar vooral de samenwerking tussen de internationale partners, de
uitvoering en afwerking van de sponsorplan, de te organiseren Blote Voetentocht, de donaties aan
het ziekenhuis in Ethiopië..

Motivatie
Motivatie van het HFN-bestuur om zich in te zetten voor onderhavig doel is:
“Iedere twee minuten sterft er een vrouw als gevolg van zwangerschap en bevalling. Dat
zou niet gebeuren, als deze vrouwen toegang hadden gekregen tot goede verloskundige zorg”.
Het HFN-bestuur is er van overtuigd dat moeder- en babysterfte enorm zou afnemen en fistels niet
of nauwelijks meer voor zouden komen als er wereldwijd meer aandacht (en geld) zou zijn voor veilig
bevallen en anticonceptie.
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Partner International Meeting (verder: PIM)
De HFN-voorzitter heeft begin juni deel genomen aan de PIM in het Addis Abeba Hospital. De andere
vertegenwoordigers van de internationale Hamlin stichtingen waren ook aanwezig. Aldaar werd veel
informatie uitgewisseld. Duidelijk is dat, dankzij de inzet en werk van de verloskundige hulp van het
Hamlin Fistula ziekenhuis en de verloskundige hulp het aantal nieuwe fistelgevallen langzaam
afneemt.
Tevens heeft Monique Rosbergen het Hamlinziekenhuis, Desta Mender en het opleidingscentrum tot
verloskundigen bezocht.

Public Relations
In 2017 is veel energie gestoken om zoveel mogelijk bekendheid en PR te genereren voor Hamlin
Fistula in het algemeen en specifiek voor de (noodzakelijke operaties van) Ethiopische patiënten.
De inzet om geïnteresseerden op digitale wijze digitaal met regelmaat en gestructureerd te
informeren over het wel en wel van de Ethiopische patiënten, over de ziekenhuizen in Ethiopië en
over onze stichting, is geconcretiseerd. De met enige regelmaat uitkomende nieuwsbrieven met
actuele informatie gaf een goed beeld van de voortgang van de projecten aldaar. Ook de website is
steeds actueel gehouden. Dit jaar is een aanzet gegeven om de website geheel aan te passen.
Tevens zijn diverse presentaties gegeven. Onze trouwe ambassadeur, Barbara Kwast, heeft vele
inspanningen op dit gebied verricht. Dit, ook in het buitenland.
De nieuwsbrieven zijn dit jaar driemaal uitgekomen en aan donateurs verstuurd. Nieuw beleid is dat
de nieuwsbrieven vanaf dit jaar digitaal uitkomen en onder de groep van enkele honderden
belangstellenden wordt verspreid. Alleen de donateurs die behoefte hebben aan een papieren versie
blijven deze ontvangen. Ook zijn de nieuwsbrieven via de website in te zien.

Donateurs
Het aantal donateurs is niet zo groot maar wel trouw aan onze stichting. Mede dankzij hen is het
mogelijk om ieder jaar een flinke donatie aan het ziekenhuis te doen.
In 2015 doneerde familie Van den Wildenberg € 14.700,-- aan het Hamlin Fistula Hospital. Dit bedrag
was de opbrengst van de verkoop van de schilderijen van echtgenoot/vader/opa Antoine van den
Wildenberg. Het bedrag is besteed aan twee operatielampen voor het ziekenhuis. In het ziekenhuis
was daar grote behoefte aan. In juni 2017 zijn beide lampen door Wies van den Wildenberg aan het
ziekenhuis aangeboden. Dit was mede mogelijk dankzij de steun van Brandon Medical Company Ltd.

Blood Gas Analyser
Eind 2016 heeft onze stichting het HFE-ziekenhuis toegezegd zich in 2017 in te willen zetten voor de
aanschaf van een zogeheten ‘blood gas analyser’, inclusief de kosten van de installatie en de training
van de artsen. De analyser maakt het doktoren mogelijk om de werking van de nieren - tijdens het
opereren van fistelpatiënten - te monitoren en tijdig te kunnen ingrijpen.
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Sponsoractiviteiten en fondsenwerving
De uitvoering van het in 2016 uitgezette en gehonoreerde projectplan, de besteding van de
ondersteuningspakketten voor verloskundigen én de aanschaf van een ambulance is in Ethiopië
voortvarend opgepakt. Uiteraard zijn de voortgang van de besteding van de middelen en de
resultaten van het project in Ethiopië door ons bestuur op de voet gevolgd en gemonitord.
Het bestuur van HFN was 6 mei 2017 uitgenodigd bij de Nederlandse Handelsvereniging, afdeling
Ethiopië. De HFN-voorzitter heeft hier een lezing gehouden over het werk van HFE en HFN. Ook was
ons voltallige bestuur die dag aanwezig met de te verkopen Ethiopische artikelen.

Blote Voeten Tocht
Het gehele jaar heeft in teken gestaan van de organisatie van de - voor de vierde keer - te
organiseren Blote Voeten Tocht. Een daarvoor opgerichte werkgroep bestaande uit vrouwen met
een verschillende achtergrond, opleidingen en diverse deskundigheden heeft veel inspanningen
verricht om deze tocht tot een succes te maken.
In het kader van deze wandeltocht is veel voorlichting en bekendheid gegeven aan de
fistelproblematiek van vrouwen in Ethiopië. Dit gebeurt door publicatie van artikelen in de dag- en
weekbladen, door de verspreiding van affiches, folders, flyers en brochures. Er is ook meer gebruik
gemaakt van sociale media in vergelijking met voorgaande jaren zoals twitter en facebook.
De Blote Voeten Tocht is zaterdag 23 september 2017 gehouden en werd door ongeveer 140
vrouwen gelopen. De wandeltocht heeft ongeveer 12.000 euro opgeleverd.
Een van de organisatoren van de blote voetentocht, Elsbeth van Wolfswinkel, heeft in juli succesvol
deelgenomen aan een sponsortocht, de Rolstoelvierdaagse in Delden. Deze opbrengst was voor ook
voor de fistelpatiënten.

Verkoop Ethiopische artikelen
Het bestuur van HFN participeert in de werkgroep ontwikkelingssamenwerking in Barneveld. Deze
werkgroep houdt met steun van gemeente Barneveld de winkel ‘De Ark’ in het centrum van de
gemeente Barneveld in stand. De daarin gevestigde 11 goede doelen organisaties zetten zich met
vele vrijwilligers in voor projecten in diverse ontwikkelingslanden. Het HFN-bestuur heeft sinds 2014
hier een verkooppunt van Ethiopische artikelen met als doel enerzijds om de naam van Hamlin
Fistula Nederland te verbreden en anderzijds om Ethiopische materialen te verkopen. Het HFNbestuur organiseert samen met een team van vrijwilligers dit verkooppunt.
Eind 2017 heeft het bestuur besloten met dit verkooppunt te zullen stoppen. In verhouding tot de
opbrengst kostte dit teveel energie en tijd van het bestuur. Het is wèl de inzet om de
winkelactiviteiten vanuit een webwinkel voor te zetten. De voorraad van onze artikelen en tevens
een kleine presentatie blijft in de winkel aanwezig.
In 2017 heeft de winkel tweemaal een nieuwe aanvoer van producten vanuit Ethiopië gehad.
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