
 

 
 
     

 

Jaarverslag 2017 
 
 

1  Inleiding 
 
De doelstelling van het Antonius Ontwikkelingsfonds (AOF) is: 
"het ondersteunen van lokale gezondheidszorg(projecten) in ontwikkelingslanden". 
De doelstelling wordt gerealiseerd door: 
1. langdurige(r) ondersteuning van één of meerdere ziekenhuizen en/of zorginstellingen; 
2. incidentele / eenmalige bijdragen aan kleinere initiatieven; 
3. beheer / toewijzing "overbodige" goederen van het Antonius Ziekenhuis. 
 
Het AOF is in 1994 gestart als Mwambani-werkgroep, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe 
ziekenhuisgebouw.  
 

2  Omvorming naar een stichting  
 
In  2009 is de stichting Antonius Ontwikkelingsfonds opgericht. De stichting kent een bestuur en een werkgroep. Het 
bestuur bepaalt het beleid en is eindverantwoordelijk. De werkgroep houdt zich bezig met uitvoerende zaken. 
 
Samenstelling bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit: 

 Adrie Piersma, secretaris 

 Stef Verburgh, voorzitter en penningmeester; tot 01-10-2017 
Is per 01-10-2017 opgevolgd door: 
Elli van Eijk, per 01-10-2017: voorzitter (nieuw in het bestuur) 

 Jan Bakker, per 01-10-2017: penningmeester 

 Derk Hardeman  

 Ann Numan 

 Margriet Lingsma 
 
Samenstelling werkgroep 
 
De werkgroep bestaat uit: 

 Astrid Cramer 

 Itty Glastra van Loon (gestopt per 31-12-2017) 

 Derk Hardeman (voorzitter) 

 Jelly Jongbloed 

 Nynke Landman 

 Dineke van der Meulen (penningmeester) 

 Ot Reichenfeld 

 
3  Activiteiten 
 
3.1 Vergaderingen 
 
In 2016 heeft het bestuur vier maal vergaderd. 

De werkgroep is acht maal bijeen gekomen. 
 



 

3.2 Ondersteuning projecten 
 
Stichting Medisch Benefiet 2017 
 
Stichting Faridpur – bouw van een nieuw 
ziekenhuislaboratorium in Mangu, Nigeria 
 
Doelstelling project:  
De stichting Faridpur steunt de medische en sociale 
projecten in Bangladesh en Nigeria van Cees Spronk 
(oud-plastisch chirurg MCL) en zijn vrouw Neeltje. 
Het geld wat de stichting Medisch Benefiet 
Friesland ophaalt, zal specifiek ten goede komen 
aan de bouw van een nieuw 
ziekenhuislaboratorium. Dit is zeer dringend aan 
vervanging toe. 

Beschrijving project:  
In het huidige laboratorium, dat op instorten staat, worden nu zo’n 27.500 onderzoeken per jaar uitgevoerd. Aids testen 
vormen hier een heel groot deel van. Hieruit blijkt het belang van een goed functionerend laboratorium met een goed 
interieur en beter apparatuur. 

Eigen betrokkenheid (tijd, inzet,  geld) 
Cees en Neeltje Spronk gaan twee keer per jaar naar Bangladesh en Nigeria om daar allerlei projecten op te zetten en te 
ondersteunen. Cees Spronk organiseert missies naar deze landen, specifiek naar Faridpur en Mangu. Met hulp van enkele 
andere plastisch chirurgen, een anesthesist en een anesthesie-medewerker worden tijdens deze missies, in twee weken 
tijd, zo’n 150 operaties uitgevoerd. 

Te behalen resultaten 
Voor de bouw van het laboratorium is ongeveer €22.000 nodig en voor de inventaris ongeveer €10.000. Het Antonius 
OntwikkelingsFonds heeft €500 bijgedragen aan de ondersteuning van dit project. De gehele opbrengst van de actie 
komt ten goede aan de bouw van het laboratorium. 

Prijsvraag: Win jouw project bij het AOF 
In februari 2017 schreef het AOF de prijsvraag “Win jouw project bij het AOF” uit. Medewerkers van de Zorggroep 
konden een project indienen en konden daarmee een geldbedrag winnen. Onderstaande 5 projecten hebben een prijs 
gewonnen: 
 
Verbetering hygiëne bevallingsruimte in Mariama (Gambia)  

 
Het project 
Ver van een ziekenhuis bevallen vrouwen in Mariama (Gambia).  Ze 
worden hierbij geholpen door de plaatselijke vroedvrouw. Dit wordt 
doorgegeven van moeder op dochter. Het gemiddelde aantal bevallingen 
per jaar ligt rond de veertig.  
Bevallen vrouwen gaan nu snel na de bevalling naar huis hetgeen 
medisch gezien soms onverantwoordelijk is en verre van aangenaam 
voor de moeders.  
Er is een waterput maar die is/lijkt van slechte kwaliteit. Een 
waterput/pomp in een dorp is te gebruiken voor al de bewoners van 
het dorp en de omgeving. 
 
Doel 

 Verbetering hygiëne bevallingsruimte 

 Mogelijkheid tot verblijf na de bevalling bij 
medische noodzaak/regentijd of lange reistijd naar huis 

 Waterpomp 
Het huidige bevallingshuisje  

 



 

Te behalen resultaten 

 Betegelde kamer met een goed schoon te houden bed/matras en verdere benodigdheden 
voor een hygiënische bevalling 

 "Logeer kamer" 

 Betere waterput/pomp 
 
Dit project was ingediend door Ria Boerman. Zij heeft met dit project de eerste prijs van € 5000,- gewonnen. 
 
Project: ondersteuning Diabeteszorg in Sierra Leone (Insulin for Life) 
 
Het project 
Insulin for Life is een wereldwijd netwerk en heeft als missie om nog houdbare insuline en diabeteshulpmiddelen (die 
anders verloren zouden gaan) in te zamelen en in ontwikkelingslanden een goede bestemming te geven. Insulin For 
Life Nederland ondersteunt projecten in meerdere landen waardoor diabetes patiënten worden voorzien van insuline 
en materialen. Insuline en noodzakelijke materialen voor de behandeling van diabetes zijn in deze landen niet te 
verkrijgen, of voor bepaalde patiëntengroepen niet betaalbaar. 
 
Het ingediende project betreft 4 ziekenhuizen in Sierra Leone.  

Deze 4 ziekenhuizen (Panguma, Yele, Masanga en Makeni) worden voorzien van: 

 Nieuwe koelkast om de insuline koel te kunnen bewaren  

 Weegschaal, bloeddruk meter, tafel en stoel 

 Koelboxen voor in de auto voor het vervoer van de insuline 

Het project betreft het waarborgen van de logistiek tussen de ziekenhuizen. Van het ene naar het andere ziekenhuis is 
1 dag rijden. Het zijn geen verharde wegen en in de regenperiode kan het zelfs 2 dagen kosten. Dit betekent dat er 
alleen gebruik wordt gemaakt van auto’s met vierwielaandrijving.  De logistiek loopt nu alleen via het Lion Heart 
ziekenhuis in Yele. 
 
Doel 
Dat kinderen en jong volwassenen met diabetes in Sierra Leone langer blijven leven. Dit omdat ze insuline via Insulin 
for Life krijgen. 
 
Te behalen resultaten 
De verzending van insuline en materialen van 
Nederland naar Sierra Leone en de logistiek rond 
transport binnen Sierra Leone van het ene naar het 
andere ziekenhuis blijft gewaarborgd en daarmee 
uiteindelijk het leven van mensen met diabetes. 
 
Dit project was ingediend was door Nynke Landman. Dit project heeft de tweede prijs van € 3000,- gewonnen. 
 
Stichting Urosur: Behandeling van onverzekerde patiënten in Suriname 
 
Stichting Urosur 
Urosur is een Nederlands/Surinaams initiatief om het tekort aan urologen in Suriname zo veel als mogelijk met pro deo 
werkende Nederlandse urologen aan te vullen. Deze urologen verrichten  bij toerbeurt werkzaamheden in het Sint 
Vincentius ziekenhuis in Paramaribo. Evert Barten participeer actief in deze groep Nederlandse urologen en werk 
minstens 1 x per jaar in het genoemde ziekenhuis.   
 
Het project 
Suriname is hard getroffen door de val van de olieprijzen. De energieprijzen voor huishoudens zijn geëxplodeerd en de 
economie is in een crisis terecht gekomen. Ziektekosten zijn voor veel mensen onbetaalbaar geworden. 18 % is 
momenteel onverzekerd. Vooral kinderen worden daarvan de dupe. Als er al een verzekering afgesloten is, dan is deze 
vaak ontoereikend en worden materialen die moeten worden ingevoerd of dure medicijnen niet vergoed. 
De naar Europese maatstaven gerekende bedragen zijn voor een gemiddelde Surinaamse inwoner onbetaalbaar. 
Mensen krijgen daardoor regelmatig inferieure of helemaal geen specialistische zorg. 
 



 

Doel 
Behandeling mogelijk maken voor onder- of onverzekerde mensen en kinderen in Suriname. 
  
Te behalen resultaten 
Met een (structurele) bijdrage van de stichting kunnen mensen met urologische problemen adequaat geholpen worden. 
TVTO slings, dubbel J catheters, biopsienaalden en dure medicijnen kunnen daarmee worden aangeschaft, onverzekerde 
mensen en kinderen kunnen, na screening op draagkracht, toch geholpen worden. 
 
Dit project was ingediend door Evert Barten. Dit project heeft de derde prijs van €2000,- gewonnen. 
 
Project Stichting PazHolandesa: operaties in ziekenhuis in Arequipa (Peru) 
 
Project 
Stichting PazHolandesa heeft als doelstelling: het actief bevorderen van de verbetering van de basisgezondheid van 
kansarme kinderen in het midden en zuiden van Peru, door middel van het uitvoeren van operatieprojecten, het 
bieden van kennisoverdracht en het opzetten van duurzame medische projecten en samenwerkingsverbanden. De 
stichting beheert het Tony Molleapaza Rojas’ (kinderziekenhuis) in Paucarpata, in Arequipa Peru waar jaarlijks 
Nederlandse plastisch chirurgen en urologen naartoe gaan om kinderen van mindervermogende ouders aan hoofd-hals 
en urologische aangeboren afwijkingen te opereren.  Het project is ingediend door Evert Barten, die zelf jaarlijks naar 
Peru gaat om te opereren. 
 
Doel 
Middelen vrijmaken en steun verlenen aan een Nederlands initiatief om in het ziekenhuis in Arequipa Peru kinderen met 
aangeboren afwijkingen (aan hoofd-hals en urologische afwijkingen) van mindervermogende ouders te kunnen 
opereren. 
 
Dit project (ingediend door Evert Barten) heeft een troostprijs gewonnen van € 1000,-. 
 
Stichting Swistokaa: Rehabilitatiecentrum voor jongeren (straatkinderen) in Lilongwe  (Malawi) 
 
Voor dit project wordt geld gevraagd voor bedden, 
matrassen, malarianetten en verbetering en inrichting van 
de keuken. Het project heeft iets minder met primaire 
gezondheidszorg te maken,  maar de activiteiten van het 
centrum zijn gericht op het verbeteren van het perspectief 
van jongeren wat samen met een goede voeding zeker zal 
resulteren in een betere gezondheid. 
 
Doel 
Verbeteren van Rehabilitatie Centrum voor 
straatkinderen: 
Verbeteren van de keuken, (binnen is het zo armzalig, dat 
er buiten op hout gekookt moet worden). 
Aanschaf van bedden, matrassen, malarianetten, lakens 
en dekens. 
 
Dit project was ingediend was door Riekje Keijzer en heeft een troostprijs gewonnen van  € 1000,-. 
 
Hospitaal in Beira Mozambique 
 
Na de aanschaf van de operatielampen voor de OK waarvoor het AOF vorig jaar een ondersteuning had gegeven, bleek 
dat er ook een stroomgenerator nodig was. Deze stroomgenerator was niet begroot en het ziekenhuis in Beira  
had ondersteuning gevraagd in de meerkosten van de stroomgenerator. Het AOF heeft het benodigde bedrag van 
€ 3028,- gedoneerd.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stichting Medisch Benefiet Friesland 2018 
Safe motherhood, een project van de Working Party International Safe Motherhood and Reproductive Health 
 
Doelstelling project:  
Geld ophalen ten behoeve van het project Safe Motherhood. De Working Party International Safe Motherhood and 
Reproductive Health heeft als doelstelling om de maternale gezondheid te verbeteren in ontwikkelingslanden. Met het 
geld wordt een project bekostigd waarbij verloskundigen in Noord-Ethiopië zullen worden onderwezen hoe te handelen 
bij acute complicaties bij bevallingen. 
 
Beschrijving project: 
Maternale en neonatale sterfte door complicaties tijdens de zwangerschap en geboorte is een groot probleem in 
Ethiopië. Een ‘skills- and drills’ trainingspakket in levensreddende handelingen vergroot de kennis en verbetert de zorg 
hier. De eerste training wordt gegeven in het districtsziekenhuis van South Wollo (Ethiopië) door 2 Nederlandse 
trainers samen met 6 Ethiopische trainers, die door de vakgroep zijn opgeleid. In deze trainingen zullen 32 
gezondheidswerkers worden getraind; deels uit het ziekenhuis en deels uit de verwijzende ‘Health Centers’. Het effect 
van de trainingen wordt steeds groter doordat steeds meer mensen getraind zijn en later ook trainer kunnen worden. 
 
Eigen betrokkenheid (tijd, inzet, geld): 
Prof. Dr. Jelle Stekelenburg (MCL) zet zich in voor meerdere projecten vanuit de Working Party International Safe 
Motherhood and Reproductive Health. Hij zal samen met andere gynaecologen de training in South Wollo geven. De 
Stichting Medisch Benefiet Friesland zamelt geld in voor dit project. 

 
Te behalen resultaten: 
Voor het bekostigen van de training is ongeveer €30.000,- nodig. Het Antonius  Ontwikkelingsfonds heeft €500,- 
bijgedragen aan de ondersteuning van dit project. De stichting Medisch Benefiet hoopt ca. €20.000 te kunnen ophalen. 
De gehele opbrengst van de actie zal ten goede komen aan de training. 
 
 
4 Financiële verslaglegging 
 

Inkomsten 2017 
 

Bedrag (euro) 

Bijdragen medewerkers € 1384,50 

TV gelden € 42,95 

Giften (maatschap Anesthesie, Gastheren/-
vrouwen, collectegeld) 

€ 111,68 

  

Totaal inkomsten € 1539,13 

  

Uitgaven 2017  

Ondersteunde projecten € 16.028,00 

Uitgaven mbt prijsvraag € 793,33 

  

Totaal uitgaven € 16.821,33 



 

 
Samenvatting ondersteunde projecten 2017 

 

Project Doel Tussenpersoon Bedrag 
(euro) 

Bouw van een nieuw 
ziekenhuislaboratorium 
in Mangu, Nigeria 

Het huidige laboratorium dat op 
instorten staat, vervangen door een 
goed functionerend laboratorium met 
een goed interieur en betere 
apparatuur. 

Stichting Medisch 
Benefiet 

€ 500,- 
 

Mariama in Gambia  Verbetering hygiëne 
bevallingsruimte 

 Mogelijkheid tot verblijf na de 
bevalling bij medische 
noodzaak/regentijd of lange 
reistijd naar huis 

 Waterpomp 

Ria Boerman € 5.000,- 

Betere 
levensverwachting voor 
kinderen en jong 
volwassenen met 
diabetes in Sierra Leone.  

Het waarborgen van de verzending 
van Insuline en materialen van 
Nederland naar Sierra Leone en de 
logistiek rond transport binnen Sierra 
Leone van het ene naar het andere 
ziekenhuis. 

Nynke Landman € 3000,- 

Stichting Urosur: 
behandeling van 
onverzekerde mensen in 
Suriname 

Behandeling mogelijk maken voor 
onder- of onverzekerde mensen en 
kinderen in Suriname. 

Evert Barten € 2000,- 
 

Project PazHolandesa: 
operaties in ziekenhuis 
in Arequipa (Peru) 

Kinderen met aangeboren afwijkingen 
(aan hoofd-hals en urologische 
afwijkingen) van minder vermogende 
ouders te kunnen opereren. 

Evert Barten € 1000,- 

Swistokaa: 
rehabilitatiecentrum 
voor jongeren ( 
straatkinderen)  
(Malawi) 

Verbeteren van de keuken. 
Aanschaf van bedden, matrassen, 
malarianetten, lakens en dekens. 

Riekje Keijzer € 1000,- 

Ziekenhuis Beira 
Mozambique 

Ondersteuning meerkosten 
stroomgenerator. 

Jelly Jongbloed € 3028,- 

Project Safe 
motherhood:  in het 
districtsziekenhuis van 
South Wollo (Ethiopië) 
verloskundigen 
onderwijzen in hoe te 
handelen bij acute 
complicaties bij 
bevallingen 

Vergroten kennis en verbeteren van 
de zorg.  
Maternale en neonatale sterfte door 
complicaties tijdens de zwangerschap 
en geboorte is een groot probleem in 
Ethiopië. Een ‘skills- and drills’ 
trainingspakket in levensreddende 
handelingen vergroot de kennis en 
verbetert de zorg hier. 

Stichting Medisch 
Benefiet  

€ 500,- 

 
Totaal 

  
€ 16.028,00 

 
 


