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INLEIDING 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting Anna Poot (StAP).  
 
Samenvattend heeft het StAP bestuur in 2019 hard gewerkt aan diverse activiteiten, welke in dit jaarverslag 
worden beschreven. Hiervan was de StAP-reis in 2019 wel het hoogtepunt. Drie bestuursleden bezochten tien 
Afrikaanse scholen bij ziekenhuizen in Tanzania, Kenia en Uganda, waar studenten door StAP ondersteund 
worden.  
 
StAP heeft weer 40 nieuwe studenten kunnen ondersteunen. Het begrootte bedrag is echter niet gehaald in 
december 2019. Dit vanwege het uitblijven enkele grotere fondsen. Maar dankzij de steun van vele donateurs is er 
toch voldoende geld geweest om met deze studenten een financiële verbinding aan te gaan. Daarnaast  hebben we 
ook gemerkt dat bij sommige scholen de opleidingskosten flink zijn gestegen. In dit jaarverslag ziet u de financiële 
verantwoording en het financiële overzicht.  

Stichting Anna Poot bestaat nu 30 jaar. Hier is aandacht aan besteed tijdens het 5-jaarlijkse symposium, waarin 
onder andere verslag gedaan is van de zesde StAP-reis.  
 
Tenslotte is er in december 2019 afscheid genomen van de bestuursleden, Edwin Hagenbeek (voorzitter), Anke 
Kuiper en Annet Scherpenisse. Ook wordt Maarten van Dorp als ‘penningmeester op achtergrond’ nu opgevolgd 
door Ellen Tromp. Gelukkig zijn nieuwe enthousiaste mensen bereid om de visie en de missie van StAP verder uit 
te dragen.. Zo mogen we rekenen op Karen Spekhorst die Frederika ten Asbroek als secretaris ondersteunt en 
wordt Arina van Mierlo een nieuw bestuurslid. Daarbij zal ik als nieuwe voorzitter het stokje overnemen van 
Edwin. Helaas is het nieuwe bestuur nog niet voltallig en kunnen we nog nieuwe leden  gebruiken!   
 
In dit jaarverslag kunt u verder lezen wat het bestuur afgelopen jaar gedaan heeft om fondsen te werven en 
studenten te ondersteunen.  We, als StAP-bestuur, willen u ook een korte vooruitblik voor 2020 geven. Tot slot 
willen we u als onze trouwe en nieuwe donateur bedanken voor het vertrouwen dat u tot nu toe in ons als bestuur 
stelt en hopelijk zal blijven doen. 
 
Emma Struis 
Voorzitter Stichting Anna Poot 
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BESTUURSSAMENSTELLING 

Bestuurssamenstelling vanaf december 2019: 
Voorzitter: Mw. E. (Emma) Struis 
Secretaris: Mw. F. (Frederika) ten Asbroek 
Penningmeester: Mw. E. (Ellen) Tromp 
Algemeen:   Mw.  K. (Karen) Spekhorst 
 Mw. A. (Arina) van Mierlo 
 
Oprichtster, erelid en, ambassadrice: Mw. A. (An) Poot 
 
Bestuurssamenstelling tot december 2019: 
Voorzitter: De heer E. (Edwin) Hagenbeek 
Secretaris: Mw. F. (Frederika) ten Asbroek 
Penningmeester: De heer M. (Maarten) van Dorp 
Algemeen: Mevrouw A. (Anke) Kuiper 
 MevrouwA. (Annet) Scherpenisse 
 Mevrouw E. (Emma) Struis 
 Mevrouw E. (Ellen) Tromp 
 Mevrouw K. (Karen) Spekhorst 
 

 
Bestuursleden tijdens symposium 2019: 
Van links naar rechts: Karen Spekhorst, Edwin Hagenbeek, Annet Scherpenisse, Frederika ten Asbroek, Ellen Tromp, Emma 
Struis en Anke Kuiper  
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DOELSTELLING VAN DE STICHTING ANNA POOT 

Tijdens de zesde StAP reis werd het bestuur ook duidelijk dat er nog steeds een tekort is aan financiering voor 
geschoolde artsen, verpleegkundigen en verloskundigen. Als gevolg van het artsentekort komt er een aanzienlijk 
deel van de preventie, diagnostiek en behandeling op de schouders van verpleegkundigen terecht. Door een 
bijdrage te leveren aan scholing van verpleegkundigen en verloskundigen wil StAP verbeteren: 

 dat de gezondheidszorg door geschoolde verpleegkundigen en verloskundigen wordt uitgevoerd; 
 dat studenten verpleegkunde en verloskunde zich financieel kunnen redden; en 
 dat het toekomstperspectief voor jongeren op de arbeidsmarkt vergroot wordt. 

 

Stap reis 2019: Het StAP bestuur op bezoek bij het Shirati Hospital in Tanzania, waar verschillende studenten ondersteund 
worden. 
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ACTIVITEITEN 2019 

2019 stond in het kader van veel beweging en voorbereiding binnen het bestuur van stichting Anna Poot, hier volgt 
een kort overzicht: 
 

In 2019 hebben we de volgende activiteiten ondernomen: 
Januari 2019 
 1e   bestuursvergadering van 2019 
  
Februari 2019 
 Fondsen brieven uitgedaan naar diverse fondsen. 
  
Maart 2019 
 Bestuursvergadering/Beleidsdag van StAP op Hogeschool Utrecht.  
 Thema; Voorbereiding StAP-reis en symposium 
 Extra bijeenkomst voorbereiding StAP-reis  
  
April 2019 
 6e StAP reis van 23 april tot 15 mei  
 Publicatie van jaarverslag 2018 
  
Mei 2019 
 Terugkomst stapreis  
 2e bestuursvergadering van 2019 
Juni 2019 
 Extra vergadering symposium commissie  
  
Juli 2019 
 Extra vergadering symposium commissie 
  
September 2019 
 3e bestuursvergadering van 2019 
  
Oktober 2019 
 Bestuursvergadering/Beleidsdag StAP  
  
November 2019 
 4e reguliere vergadering van 2019 
 Symposium 30 jaar STAP 
  
December 2019 

 Overdracht laatste StAP vergadering met oude bestuur 
 Verzenden Kerstgroet, digitaal en schriftelijk  
 Concept plannen visie StAP  
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ZESDE STAP-REIS 

Verslag van de zesde StAP, 2019 
Om de vijf jaar maken een aantal bestuursleden een reis 
naar enkele zogenaamde StAP landen. Dit jaar werd de 
reis werd gemaakt van 23 april tot en met 15 mei door 
Emma Struis, Anke Kuiper en Frederika ten Asbroek. Wij 
bezochten tien scholen in Tanzania, Uganda en Kenia. 
Zoals gebruikelijk is de reis op onze eigen kosten 
gemaakt. 
De chauffeur van de laatste twee reizen, Francis Mutai, 
heeft ons ook deze keer door Oost Afrika geloodst;- meer 
dan 3500 kilometer! 
 

 
Tijdens de reis wilden we kennismaken met de hoofden 
van de opleidingen en met (oud-)studenten. We waren 
benieuwd naar het schoolsysteem en het curriculum in de 
drie verschillende landen. We wilden horen wat de 
nieuwste ontwikkelingen waren en tegen welke problemen 
scholen en studenten aan liepen. Ook de huidige 
samenwerking met  Stichting Anna Poot werd besproken. 

 
Wij werden overal hartelijk ontvangen en het was 
inspirerend om (oud-)studenten te spreken en 
sommigen aan het werk te zien. Oud-studenten waren 
voornamelijk werkzaam als verpleegkundige in 
verschillende ziekenhuizen maar ook als docent en 
zelfs als hoofddocent. Eén verpleegkundige was nu 
werkzaam bij Artsen zonder Grenzen. Wat ons verder 
opviel was dat iedereen actief was op sociale media. 
 
Belangrijke onderwerpen die we mee hebben genomen uit alle gesprekken en ontmoetingen gaan over de toekomst 
van de ondersteuning van studenten. Een vraag was bijvoorbeeld of de verhouding vrouw – man in de 
gehonoreerde aanvragen wel goed bij arbeidssituatie in het betreffende land past. Of, zouden we met de 
honorering van de aanvragen rekening moeten houden met de vacatures die er zijn in de keuze voor ondersteuning 
van een stedelijke of een plattelandsschool? Wellicht moet StAP in de toekomst focussen op één land in plaats van 
meerdere. 
 
In Bijlage 2, treft u een tabel met opsomming van de bezochte scholen en korte beschrijving van specifieke 
bevindingen. 
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6E SYMPOSIUM- 2019 

 
In 2019 bestond Stichting Anna Poot (StAP) 30 jaar. Dit werd gevierd met  een symposium op 16 november in een 
mooie locatie op de Hogeschool Utrecht. 
 
Een stap in de toekomst, StAP van verleden en heden naar toekomst  
 
Er is deze middag samen met 75 geïnteresseerden terug gekeken op 30 jaar Stichting Anna Poot. Oud-voorzitter 
Anneke Westerveld gaf een terugblik op haar ervaringen binnen de stichting. Anna Poot vertelde op welke manier 
ze tot de oprichting van de stichting is gekomen.  

Voorzitter Edwin Hagenbeek presenteerde een ludieke kijk op de 
veranderende visie van ontwikkelingssamenwerking en droeg tijdens het 
symposium het voorzitters-stokje over aan Emma Struis. Door Emma is 
vooruit gekeken op welke manier we de stichting kunnen laten 
transformeren in de toekomst. 
 
 
 
 

Frederika ten Asbroek heeft een presentatie gegeven over de 6e StAP 
reis van het bestuur naar Kenia, Uganda en Tanzania afgelopen 
voorjaar. Hier werd duidelijk zichtbaar wat Stichting Anna Poot voor de 
betrokken scholen en studenten betekent aan de hand van ervaringen die 
daar zijn opgedaan met StAP-studenten en docenten. 

 
Door middel van stellingen werd het publiek betrokken bij de vragen die  
het bestuur van de stichting Anna Poot heeft. Zo kon samen een 
toekomstbestendig beleid gevormd worden. De stellingen gingen over 
uiteenlopende onderwerpen. Zo liet het publiek onder ander weten dat 
hulp aan een minder landen in Afrika een manier is om meer overzicht 
te creëren in de effecten van de ondersteuning. 

 
 
                                                                                                          
 
Het geheel is 
opgeluisterd door bijzondere muziek van 
Sekou Dioubate Fakoly. In de pauze werden er broodjes en 
soep genuttigd. Er was een goede ambiance onder het 
publiek waar veel oude bekenden elkaar weer zagen. 
 
 

 
 
 

Er is afscheid genomen van penningmeester Maarten die 17 jaar lang 
het financiële gedeelte van stichting heeft beheerd. Natuurlijk werd 
Anna Poot in het zonnetje gezet vanwege haar onuitputtelijke steun aan 
de StAP. Ook tijdens het symposium heeft zij op creatieve wijze het 
ontstaan van de stichting 30 jaar geleden verteld. 
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FONDSENWERVING EN PR 

Het afgelopen jaar hebben we van enkele fondsen een bedrag ontvangen. Twee trouwe fondsen die jaarlijks een 
ruime donatie doen zijn  de stichtingen Heimerink Reith en Ars Donandi; Veel dank hiervoor. (Zie ook de 
financiële bijlage.) Helaas hebben we te horen gekregen dat Stichting Heimerink Reith haar activiteiten heeft 
overgedragen aan de stichting Wilde Ganzen, zodat zij geen donaties meer kunnen geven voor 2020. 
 
Voor de PR hebben we vooral indirecte activiteiten gedaan, zoals de voorbereiding van de StAP- reis, en 
bespreken met onze achterban en met de verschillende Afrikaanse partners. 
 
We zien in dat een regelmatige communicatie met vaste fondsen en onze achterban van groot belang is voor 
continuïteit van relatiebeheer en het mogen rekenen op sponsoring. Dit hoort dan ook in onze toekomstige 
activiteiten steeds terug te komen. 
 
Hogeschool Utrecht heeft diverse keren ruimtes beschikbaar gesteld aan StAP om daar te vergaderen, en voor het 
symposium. Drie huidige bestuursleden zijn gelieerd aan de HBO-V van Avans Hogeschool en mogen we 
verwachten dat hier meer uitwisselingen gaan plaatsvinden in de nabije toekomst. 

BELEID 

Het bestuur heeft zich gebogen over de verder ontwikkelingen voor StAP. De nieuwe voorzitter heeft dit tijdens 
het symposium verwoord tijdens de blik op de toekomst. Het bestuur focust nog steeds op de doelstellingen van de 
Stichting en wil deze ook behouden met mogelijk wat aanpassingen naar de actualiteit. Het is duidelijk dat Afrika 
niet per definitie achterblijft bij de rest van de wereld en soms zelfs voorop loopt. Denk hierbij aan het 
grootschalig gebruik van smartphones met apps voor medische consultatie op afstand. 
 
Dit betekent voor het beleid van StAP ook wat nieuwe stappen, zoals het aanpassen van de website. Daarbij komt 
meer nadruk op (digitale) interactie met onze Afrikaanse partners in de drie landen waar we ons nu op richten: 
Kenia, Uganda en Tanzania. We geloven juist in de kracht van die kleinere schaal. De kleinschaligheid van StAP 
zorgt voor directe contacten over en weer. Geen grote organisatie met veel overhead, waardoor er niets aan de 
strijkstok blijft hangen. 
 
Het werken in een zo’n duidelijke niche zorgt voor herkenbaarheid. De gezondheidszorg en in het bijzonder het 
beroep en het werk van verpleeg- en verloskundigen is wat ons over de grenzen heen bindt. Wij geloven dat juist 
die professionele binding de basis kan vormen van betrokkenheid - ook bij de jongere generaties. Maar dat moeten 
we wel eigentijds inkleuren. 
 
We zijn voor co-creatie. Dat is ook samen plannen maken, doelen stellen maar vooral ook iets samen doen. Als 
resultaat van de vragenlijsten aan de studenten tijdens de StAP reis, zagen we dat er veel (oud) StAP-studenten 
waren, die echt mee willen denken. Zowel met PR voor de stichting, als het ambassadeur voor Stap en actief 
doorgeven hoe StAP functioneert. Zij waren zich er ook van bewust dat zij de volgende generatie studenten 
kunnen stimuleren. 
 
Daarnaast bleek tijdens de reis, dat bij de docenten op de verschillende scholen een grote behoefte is aan 
uitwisseling van kennis en ervaring met docenten hier. We willen meer nadruk leggen op uitwisselen tussen  
scholen in Nederland en scholen in Afrika, en hopelijk ook tussen Nederlandse en Afrikaanse studenten. 
Gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn daarbij voor het bestuur belangrijke begrippen. Dit kan terug komen in 
een nieuw meerjarenbeleidsplan. De ideeën van de nieuwe bestuursleden zullen hieraan bijdragen. 
 
Maar laten we wel zijn – de steun via financiële middelen blijft een belangrijk onderdeel van de stichting. We 
hopen dan ook van harte dat we ook in de toekomst kunnen rekenen op zowel de huidige, trouwe schare donateurs 
als nieuwe donateurs. 
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OVERZICHT GESPONSORDE STUDENTEN  

In 2019 zijn er 79 aanvragen behandeld. Daarvan zijn er 40 toegewezen, 22 afgewezen en 7 aangehouden. We 
hebben 28 vrouwen en 12 mannen  ondersteund (respectievelijk 70 en 30 procent), zoals past binnen onze huidige 
doelstelling. 
 
Toegewezen aanvragen 2019 

Land Toegewezen Vrouw/Man 
Aantal 

Scholen 
Registered 

Nurse-Midwife 
Registered 

Nurse 
Registered 
Midwife 

Certificate 
Nurse 

Certificate 
Midwife 

Kenia 5 5/0 1 5     

Uganda  20 14/6 4  1 1 10 8 

Tanzania 15 9/6 4 15     

Totaal 40 28/12 9 20 1 1 10 8 

 
Afgewezen aanvragen 2019 
 

Land Aantal Vrouw/Man 

Uganda 22 15/7 

 
Redenen om studenten af te wijzen zijn: 

- School is Private For Profit en wordt niet ondersteund door StAP; en 
- Maximaal aantal studenten voor 2019 is al bereikt door de school. 

 
Aangehouden 2019 
 

Land Aantal Vrouw/Man 

Uganda 5 5/0 

Tanzania 2 0/2 

 
Reden van aanhouden: 

- Aanvragen voor 2020; en 
- Budget 2019 is op. 
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FINANCIËN 

Giften 

In 2019 zijn de giften met ruim één derde afgenomen in vergelijking met 2018. StAP heeft in 2019  €18.015 
ontvangen van zowel individuele donateurs (€8.480) als via giften van verschillende fondsen (€9.535). In 2018 
was dit bedrag in totaal bijna €28.000 (zie overzicht hieronder). 

Het totaal bedrag van de individuele giften is van €11.923 in 2018 afgenomen tot €8.480 in 2019. De oorzaak van 
deze afname ligt er vooral aan dat we in 2019 minder grote giften van de donateurs hebben ontvangen. In 2018 
hebben zes individuele gulle gevers met elkaar bijna €6.500 gedoneerd. In 2019 zijn er ook zes gulle gevers 
geweest, maar het totaal bedrag ligt lager, namelijk circa €2.500. Het aantal donateurs is in de afgelopen drie jaar 
constant gebleven (circa 160). Ondanks de vergrijzing in het adressenbestand, is er klaarblijkelijk ook nog groei in 
het aantal nieuwe donateurs. 

Een andere reden voor de terugloop van de giften is dat in de afgelopen jaren enkele stichtingen/instituten gestopt 
zijn om StAP jaarlijks met een flink bedrag te ondersteunen. Vergeleken met 2017 is dit bedrag meer dan 
gehalveerd waardoor StAP ruim €10.000 minder ondersteuning via deze weg binnen gekregen heeft.  Een 
belangrijke oorzaak hiervoor kan zijn dat er in de afgelopen jaren mogelijk minder inspanningen zijn verricht om 
nieuwe giften van dergelijke instituten te krijgen.  

Overzicht van de giften  
Giften 2019 2018 2017 

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

Individueel 163 8.480 164 11.923 152 12.748 

Instituten 3 9.535 6 15.940 7 19.721 

Totaal 18.015 27.863 32.721 

 

Stichtingskosten en inkomsten 

De stichtingskosten liggen in 2019 fors hoger dan in 2018. Dit komt omdat, net als in 2015, er een flink bedrag 
besteed is aan het symposium (€1.740). Dit bedrag was er voor gereserveerd. Op andere uitgaven als 
foldermateriaal en diverse kosten is in 2019 bezuinigd. Zo hebben we de kerstgroet aan een grote groep donateurs 
niet per post maar digitaal per email toegestuurd, en op deze manier hebben we kunnen bezuinigen op de verzend- 
en drukkosten. In vergelijking met 2018 heeft dit een bezuiniging opgeleverd (€800 in 2018 en €500 in 2019). De 
bankkosten in verband met alle overboekingen naar diverse Afrikaanse scholen waren in 2019, net als andere 
jaren, ongeveer €800. 

Overzicht van de jaarlijkse stichtingskosten  
Kosten 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Totaal 3.246 1.881 2.402 2.078 3.571 2.162 

 

Naast de stichtingskosten zijn er inkomsten gegenereerd uit rente en vruchtgebruik (van beleggingen). In 2019 was 
dit bedrag ruim €200 meer dan in 2018. Daarnaast is in 2019 tijdens het symposium een bedrag van €160 
opgehaald door verkoop van diverse producten (o.a. reisverslag, Afrikaanse tassen). 
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Overzicht van de jaarlijkse inkomsten:  
Kosten 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Totaal 929 523 -47 377 1.112 819 

 

Aangegane verplichtingen en toezeggingen  

In 2019 zijn 40 studenten door StAP financieel ondersteund om te kunnen doorstuderen. Dit aantal studenten is 
vergelijkbaar met de twee jaren ervoor (zie overzicht hieronder). Wel is het bedrag dat uitgegeven is voor deze 
ondersteuning ongeveer €3.500 hoger dan uitgegeven in  2018 en 2017. We hebben gemerkt dat bij sommige 
scholen de opleidingskosten flink gestegen zijn (met name in Tanzania). 

Omdat sommige studenten voor meerdere jaren ondersteund worden, is voor 2020 een bedrag van €28.188 
gereserveerd voor deze eerder gemaakte toezeggingen (€3.900 voor 8 studenten uit Kenia, €10.735 voor 13 
studenten uit Tanzania en €13.553 voor 33 studenten uit Uganda). 

Uit het vermogensoverzicht van 2019 (in de bijlage) is af te leiden dat uiteindelijk een bedrag van €14.469 
overblijft om nieuwe aanvragen van studenten te kunnen honoreren. Dit is minder dan in 2018, toen we hiervoor 
een bedrag van €17.638 hadden. Met het te bestemmen bedrag maar vooral met de ontvangen giften kunnen in 
2020 nieuwe studenten door StAP financieel ondersteund worden. Uw giften blijven dus meer dan welkom!  

 
Overzicht van de toezeggingen  

Giften 2019 2018 2017 2016 

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

Congo   1 850     

Kenia 5 5.500 6 6.250 4 4.905 1 5.490 

Tanzania 15 20.050 10 10.400 12 15.085 7 9.960 

Uganda 20 17.925 24 22.430 24 19.100 21 16.284 

Totaal 40 43.475 41 39.930 40 39.090 29 31.734 

 

Overzicht van het nog te bestemmen bedrag  
Kosten 2019 2018 

Totaal 14.469 17.638 
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PLANNEN VOOR 2020 

Voor 2020 is er een jaarplan gemaakt waarbij het bestuur ten eerste de visieontwikkeling zal voortzetten. 
 
Bij een ‘bestuur in beweging’ hoort ook een moment van stilstaan en kijken wat de visie van stichting StAP is.  
Een visie is voorliggend aan een doelstelling en als nieuw bestuur willen we aangeven welke koers er gevaren gaat 
worden.  
 
De plannen voor 2020 op een rijtje zijn:   

 Visiebeschrijving; 
 Zes bestuursvergaderingen, inclusief twee beleidsdagen; 
 Het jaarverslag en jaarplan maken; 
 Contact met studenten onderhouden en het voor hen bestemde geld overmaken naar hun 

opleidingsscholen; 
 Contact met fondsen en stichtingen inplannen; 
 De adressenlijst van donateurs actualiseren, inclusief de digitale contactgegevens; 
 Aandacht voor communicatie; 
 Aandacht voor aanpak fondsenwerving; 
 Toewerken naar een nieuw meerjarenbeleidsplan; 
 Website aanpassen en meer interactief maken; 
 Notaris bezoeken in verband met aanpassing statuten; 
 Financieel overzicht maken; en 
 De kerstgroet als jaarafsluiting versturen. 

 
Zoals reeds bij het Hoofdstuk Beleid is beschreven, wil het bestuur meer binding en uitwisseling mogelijk maken, 
en een internationale dialoog creëren onderling. En diegenen met minder middelen tot hun beschikking in staat 
stellen om ook een verpleegkundige of verloskundige studie te volgen. 
 
De focus blijft op het continueren van de lopende zaken in 2020. De belangrijkste activiteiten, zoals het 
onderhouden van de contacten met studenten in verschillende landen, het selecteren van aanvragers voor 
toekenning van een studiebeurs, het onderhouden van de contactpersonen en het werven van fondsen, krijgen 
voorrang. 
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BIJLAGE 1: FINANCIËN 

Overzicht van de giften  
Giften 2019 2018 2017 

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

Individueel 163 8.480 164 11.923 152 12.748 

Instituten 3 9.535 6 15.940 7 19.721 

Totaal 18.015 27.863 32.721 

 

Verdeling individuele ontvangsten naar grootte bedrag  
Giften 2019 2018 2017 

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

<25 92 1.385 95 1.258 94 1.443 

25-50 36 1.610 39 1.746 35 1.649 

50-100 27 2.625 20 1.868 12 1.060 

100-150 2 300 3 425 1 150 

150-200 0 0 1 200 1 200 

>200 6 2.561 6 6.427 9 8.247 

Totaal 163 8.481 164 11.923 152 12.748 

 

Overzicht van giften per maand 
Giften 2019 2018 2017 

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

Januari 45 3.160 65 6.170 44 2.832 

Februari 11 265 15 330 14 975 

Maart 9 280 8 290 11 3.066 

April 6 291 3 27 3 43 

Mei 4 65 6 114 5 88 

Juni 11 400 6 72 5 153 

Juli 4 330 2 18 4 2.934 

Augustus 4 120 2 18 3 28 

September 4 55 3 45 17 652 

Oktober 4 55 3 70 4 78 
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November 2 20 2 20 6 102 

December 59 3.440 49 4.750 36 1.798 

Totaal 163 8.481 164 11.923 152 12.748 

 
Verdeling sponsoring van instituten/instellingen 

Instituten/instellingen 2019 2018 2017 

St Heimerink Reith 7.500 7.500 7.500 

St DELA - - 2.500 

ARS Donandi 2.035 1.900 1.866 

St Anna - 2.300 2.650 

St de Beer - 2.000 - 

St Diorapthe - 240 3.340 

St Savornin Lohman - - 2.000 

St Hospice Wallon - 2.000 - 

Totaal 9.535 15.940 19.974 

 

Vermogensoverzicht  (per 31-12-2019) 
 
Saldi Rekeningen Overzicht posten 

Triodos 2.080 

Triodossparen 42.162 

Fair Share Fund 21.196 

Totaal 65.437 

 

Te bestemmen bedrag in 2020 
Saldi rekeningen (totaal) 65.437 

Overzicht posten (totaal) 42.162 

Nog te bestemmen 14.758 

 

  

Vreemd vermogen 19.553 

Toezeggingen openstaand 28.188 

Balansposten 41 

Werkkapitaal 2.897 

Totaal 50.679 
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‘ 
Overzicht van kosten en inkomsten  

  2019 2018 

Kosten Overboeking buitenland 778 825 

 Folder materiaal 439 683 

 Website 120 120 

 Bankkosten 107 140 

 Symposium 1.741 - 

 Diverse 61 114 

Inkomsten Rente 0 0 

 Inkomsten beleggingen 769 523 

 Inkomsten symposium (verkoop) 160 - 

TOTAAL  -1.539 (tekort) -533 (tekort) 

 

Overzicht van de toezeggingen  
Giften 2019 2018 2017 2016 

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 

Congo   1 850     

Kenia 5 5.500 6 6.250 4 4.905 1 5.490 

Tanzania 15 20.050 10 10.400 12 15.085 7 9.960 

Uganda 20 17.925 24 22.430 24 19.100 21 16.284 

Totaal 40 43.475 41 39.930 40 39.090 29 31.734 

 
Overzicht van lopende verplichtingen  
(zie ook toezeggingen openstaand)  

Lopende 
verplichtingen  

 

aantal bedrag 

Kenia 8 3.900 

Tanzania 13 10.735 

Uganda 33 13.552 

Totaal 54 28.188 
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BIJLAGE 2: BESCHRIJVING BEZOCHTE SCHOLEN 

 
Hieronder een opsomming van de bezochte scholen en korte beschrijving van specifieke bevindingen.  

T
an

za
n

ia
 

1. Shirati Hospital Nursing School 
2. Kolandoto College of Health Science 
3. Sumve School of Nursing and Midwifery 
4. Sengerema Health Training Instituut 
 

 Het terugdringen van moeder en kind sterfte is een 
speerpunt van de overheid.  

- Hierdoor krijgt de verpleeg/verloskunde opleiding een 
stimulans en komen er meer banen als verloskundigen.  

- Veel van de studenten die wij spreken willen 
verloskundige worden, ook de mannen. Mannelijke 
verloskundigen lijken helemaal geaccepteerd. 

 De toelatingseisen voor de opleiding verpleeg/verloskunde 
zijn recent aangescherpt. Er moeten hogere cijfers op de 
eindlijst van de middelbare school staan en natuur- en 
scheikunde zijn verplichte vakken. Dit heeft gevolgen:  

- Meer mannen dan vrouwen melden aan voor de opleiding 
- Scholen hebben weinig aanmeldingen waardoor de 

schoolkosten hoger zijn en veel studenten schulden hebben 
bij de scholen.   

U
ga

n
d

a 

5. Kagando School of Nursing, Kasese (Rural) 
6. Virika Shool of Nursing and Midwifery,  Fort 

Portal 
7. Lubaga  Hospital Training  School, Kampala 
8. Nsambya Hospital Training School, Kampala 
9. Johnass International College of Health Science, 

Jinja (Rural) 

 Docenten moeten een HBO diploma halen om les te 
kunnen blijven geven.  

 Er zijn weinig banen voor verpleegkundige, vooral in de 
stad. Op het platteland zijn er wel vacatures, maar veel 
afgestudeerden hebben voorkeur om in de stad te blijven.  

 In het hele land is er een tekort aan Psychiatrie 
verpleegkundigen. Het enige psychiatrische ziekenhuis en 
opleiding tot psychiatrische verpleegkundige, staat in 
Kampala. Wij hebben contact gelegd met deze school en 
willen studenten gaan ondersteunen van deze school.  

 

K
en

ia
 

10. Ortum School of Nursing, Ortum  De studenten hebben meer mogelijkheden om geld te 
krijgen voor de studie:   
‐ Een lening van de overheid 
‐ Eenmalige tegemoetkoming van de eigen gemeente.  
‐ De schulden lopen hier minder op dan bij sommige 

studenten die wij hebben gesproken in Uganda en 
Tanzania. 

 
 


