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 Jaarverslag 2010 

 

Stichting Anna Poot    

   
 
 
Hierbij ontvangt u het jaarverslag van 
Stichting Anna Poot. 
Zoals u ziet is de vormgeving aangepast en 
hoopt het bestuur op deze manier  beter  
inzichtelijk te maken wat StAP afgelopen jaar 
ondernomen heeft.  
Het bestuur van StAP legt verantwoording af aan 
de donateurs over de resultaten en de activiteiten 
van afgelopen jaar (november 2009 –2010). 
Zo bent u voor het eind van het kalenderjaar op de 
hoogte van de (nieuwste) ontwikkelingen in de 
stichting.  Namens vele Afrikaanse verpleegkunde 
studenten bedankt het StAP -bestuur iedereen die 
afgelopen jaar de stichting ondersteund heeft . 
Zonder uw gift(en) kunnen zij niet studeren of hun 
diploma halen. 
  
 
 
Het bestuur van Stichting Anna Poot.  

 

 
 



Doelstelling van StAP  
Gezondheidszorg in ontwikkelingslanden -vooral in Afrika- laat nog veel te wensen over. Nog 
steeds is er een tekort aan geschoolde artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, 
paramedisch personeel en verloskundigen. Als gevolg van het artsentekort komt er een 
aanzienlijk deel van de preventie, diagnostiek en behandeling op de schouders van 
verpleegkundigen. Door een bijdrage te leveren aan scholing van verpleegkundigen, 
verzorgenden en verloskundigen bevordert  de stichting Anna Poot: 

* De regionale gezondheidszorg door geschoolde verzorgenden / 
verpleegkundigen/ verloskundigen; 

 
* Financiële onafhankelijkheid van de studenten; 

 
* Het toekomstperspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt. 

 
 
Door studenten op te leiden in hun eigen omgeving profiteren zowel de studenten, patiënten, 
de verpleegkundeopleiding en het ziekenhuis van de financiële middelen die StAP verstrekt. 
Op deze manier probeert StAP ook een kleine bijdrage te leveren in het tegen gaan het 
vertrek van opgeleide verpleegkundigen van het platteland naar de stedelijke gebieden of in 
sommige gevallen zelfs naar het buitenland (braindrain). 

 
Ondersteunde studenten in Afrika 
Stichting Anna Poot ondersteunt op dit moment meer dan 80 verpleegkunde studenten in 
Afrika. Hier een overzicht van de aantallen studenten en de landen waarin StAP actief is. 

 Nieuwe 
studenten  
(per 1 nov 
2010) 

Nog aan 
het 
studeren 

Afgestudeerd in 
2010 

Congo - 7 5 

Kenya 9 11 1 

Mali 4 6 2 

Malawi - 4 - 

Tanzania 1 19 24 

Uganda 9 16 1 

Zambia - - - 

Totalen 23 63 33 

In de ruim 21 jaar dat de stichting bestaat zijn er al ongeveer 450 verpleegkunde 

studenten ondersteund om hun diploma te halen.  

Contact met Nederlandse Hogescholen 
Stichting ANNA POOT heeft dit jaar contact gezocht met Hogeschool Leiden en Hogeschool 
Utrecht. Zo wil de Stichting meer bekendheid geven aan onze visie en missie. . 
Verpleegkunde studenten van Hogeschool Leiden hebben tweemaal een adviesnota  
geschreven  over naamsbekendheid van StAP.   
De studenten achtten het nodig dat in het curriculum structureel aandacht aan StAP wordt 
besteedt. Ook kan via voorlichtingscampagnes bij verpleegopleidingen in Nederland een 
stevig netwerk gecreëerd worden. Het bestuur zal verschillende aanbevelingen overnemen. 
Bij de diplomering werd in aanwezigheid van de genodigden extra aandacht aan de 
studenten van het StAP-project gegeven. 
Verpleegkunde studenten van de Hogeschool Utrecht kregen bij hun diplomering een brief 
en een StAP-folder. Komend jaar gaat het  bestuur meer werven bij de Hogescholen in 
Nederland voor meer fondsen, naamsbekendheid en draagvlak. 



Fondsen(werving)  
In het afgelopen jaar is er op verschillende manieren bekendheid gegeven aan de Stichting. 
Hieronder volgt een aantal activiteiten.  

 
Koninginnedag actie Bleiswijk 
Tijdens de Koninginnedag van 2010 organiseerde de Gereformeerde Kerk van Bleiswijk een 
bazaar. Twee bestuursleden hebben deze stand bemenst met een mooie opbrengst. 
 
Rotary  
Enkele bestuursleden hebben voorlichting gegeven over de doelstellingen en de initiatieven 
van Stap bij één van de  Rotary afdelingen  in Voorburg. 

 
Bankraskerk Amstelveen 
Op 13 juni werd Bankraskerk in Amstelveen, waar Anna lid van is, gesloten. De collecte van 

de ochtenddiensten is naar de StAP gegaan. In de nieuwgevormde Kruiskerkgemeente is de 

opbrengst van de rommelmarkt (dd. 5 november) deels voor de Stichting bestemd. 

Lezingen 
Anna Poot is nog actief met het geven van lezingen. Zo gaf zij op 5 november 2010 een 
lezing over de stichting  bij het 100-jarig bestaan van de Valeriuskliniek.  
 
 

Bestuursnieuws 
Dit jaar is het bestuur grotendeels hetzelfde gebleven. Het bestuur  bestaat  uit: 
Voorzitter: Anneke Westerhof 
Penningmeester: Maarten van Dorp 
Secretaris: Saskia de Jong   
Leden: Rita van Dijk,  Anke Kuiper, Ineke Huitema, Edwin Hagenbeek. 
 
Per 1 januari 2011 zal na 6 jaar Ineke Huitema uit het bestuur stappen. Ook Saskia de Jong 
zal per 1 januari 2011 het bestuur verlaten. We willen beiden bedanken voor hun jaren lange 
inzet. Er zijn nieuwe kandidaat bestuursleden.  
 

Frequentie bestuursvergaderingen 
Het bestuur vergadert 4 keer per jaar bij de Haëlla Stichting te Den Haag. De Haëlla 
Stichting zorgt voor administratieve ondersteuning. Op de vergaderingen beslist het bestuur 
over nieuwe aanvragen, behandelt de post en geeft vorm aan het beleid. Twee maal per jaar  
houdt het bestuur een beleidsvergadering. 

  

U kunt Stichting Anna Poot als vrijwilliger steunen door uw 

kennis en kunde aan te wenden ter ondersteuning van de 

bestuursleden.  

Meer informatie  ?  Bezoek dan ook onze website;    

www.stichtingannapoot.com 

http://www.stichtingannapoot.com/


Financieel Overzicht Periode november 2009 – oktober 2010

 


