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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 

• Jan Bakker  

• Derk Hardeman  

• Ann Numan 

• Margriet Lingsma 

 

Samenstelling werkgroep 

 

De werkgroep bestaat uit: 

• Astrid Cramer 

• Itty Glastra van Loon 

• Derk Hardeman (voorzitter) 

• Jelly Jongbloed 

• Nynke Landman 

• Dineke van der Meulen (penningmeester) 

• Ot Reichenfeld 
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3  Activiteiten 
 

3.1 Vergaderingen 

 

In 2016 heeft het bestuur vier maal vergaderd. 
 

De werkgroep is acht maal bijeen gekomen. 

 

3.2 Ondersteuning projecten 

 

Financiële bijdrage inkoop medicijnen voor de kliniek Sheikh Tihami Ibrahim Nyass, Kukungjan 

Gambia 

De " Sheikh Tihami Ibrahim Nyass clinic" is een privé 

kliniek. De behandeling wordt betaald als de patiënt 

daartoe in staat is. Voor de allerarmsten en de 

schoolkinderen is de behandeling gratis. 

Fatou Gaye, de verloskundige en verantwoordelijke 

vrouw voor deze kliniek draagt tevens zorg voor een 

weeshuis waar 35 meisjes onderdak, kleding en scholing 

ontvangen. 

Naast de inkomsten uit de verkoop van medicijnen is er 

kortgeleden gestart met een "taxi" en zijn er plannen 

een naai-atelier te beginnen. Mede met het oog op een 

vakopleiding voor de meisjes.  

Het is een kleine kliniek die ook als eerste hulp-post 

dient. De kliniek is eenvoudig, schoon en voorzien  van enkele bedden. Kleine lab-onderzoeken 

worden er ook gedaan. De aanvraag voor ondersteuning kwam van Ria Boerman. 

Doelstelling aanvraag: door het groter inkopen van medicatie wordt het mogelijk meer inkomsten te 

genereren op de weg naar selfsupporting van deze kliniek. 
  

Ria is zelf ook twee maanden naar Gambia geweest. 
 

Uit haar verslag:  

“Het waren prachtige maanden in de kliniek in Kukungjan. Zoveel gezien en beleefd. In het begin vlak 

na de regentijd werden er veel mensen behandeld voor malaria. Soms met injecties en als de malaria 

erger was, uit de test is soms de heftigheid te lezen, een opname en een infuus met medicatie. 

Schoolkinderen en armen kregen de behandeling gratis. 

Fatou Gaye, de directrice, kent de mensen uit de buurt en weet wie er genoeg geld heeft om zelf bij 

te kunnen dragen.  

Tijdens mijn verblijf zijn er drie situaties geweest die levensreddend zijn geweest. In de ambulance-

jeep met een zo hoog mogelijke snelheid een bevallende moeder met een baby, wiens hartslag 

angstig langzamer werd naar het ziekenhuis gereden. Via een keizersnede is de baby gehaald. 

Moeder en kind hebben het overleefd. De andere voorbeelden zijn te verpleegtechnisch. 

Verder diende de kliniek als eerste-hulp-post. Veel mensen met nare wonden kwamen langs. B.v. een 

jongen met een afgehakt vingertopje. Het nare is dat men alleen plaatselijk kan verdoven en de reis 

naar het ziekenhuis soms niet mogelijk of te duur was. 

Dat vond ik heel heftig om aan te zien. Daartegenover zijn er aardig wat babies geboren en dat was 

weer prachtig.  

Er is een voorraadkamer en een koelkast aanwezig  maar die zijn leeg.  

Wat zou het mooi zijn als die gevuld zou worden….” 

Het AOF heeft het project ondersteund met € 1000,- 

 

De keuken 
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Hospitaal in Beira Mozambique 

Verzoek voor aanschaf van ok lampen voor de operatiezaal in het ziekenhuis in Beira. Dit verzoek is 

gehonoreerd met € 10.000,-. Ook zijn er materialen die niet meer gebruikt worden in het Antonius 

Ziekenhuis gedoneerd aan het hospitaal.  

 

Uit het verslag van Jos Schouwenaar van Wetterskip Fryslân, die 4 keer per jaar het Friese 

sanitatieproject in Mozambique bezoekt: 

 

“Tijdens mijn bezoek aan het Friese sanitatieproject in Mozambique had ik de gelegenheid om het 

centrale ziekenhuis in Beira te bezoeken. Het is een ziekenhuis met ca. 800 bedden, waar regelmatig 

meer dan 1000 patiënten zijn opgenomen. 

De afdeling Chirurgie heeft slechts enkele Mozambicaanse chirurgen en wordt ondersteund door 

chirurgen uit meerdere landen die er steeds voor korte perioden werken, waaronder o.a. Zuid 

Koreanen. 

Het hoofd van de afdeling is de heer Nelson Mucopo. De contacten met het Friese sanitatieproject 

lopen via de heer Mario Antunes (chirurg ) die in december 2014 een bezoek heeft gebracht aan het 

Antonius Ziekenhuis. 

Met de donatie vanuit het Antonius Fonds van begin 2016 zijn lampen aangeschaft voor de 

operatiekamer. Deze waren bij mijn bezoek nog steeds niet aangekomen vanuit de hoofdstad 

Maputo en worden nu in de loop van oktober verwacht. De reden van de vertraging is een 

misverstand over de betaling van het vereiste voorschot. Dit is opgelost. 

In augustus is een grote zending gebruikte en niet-gebruikte gereedschappen voor chirurgie, die 

waren afgeschreven in Sneek, met de boot naar Beira verzonden. Deze zullen gebruikt gaan worden 

in het ziekenhuis Beira en bij de Medische Faculteit van de Universiteit in Beira.” 

 

 

 

 

Een van de 15 bakken met chirurgie 

gereedschap voor Beira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          vlnr Nelson Mucopo, Jos en Mario Antunes 
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Rode Kruis actie om honger in Afrika te bestrijden 

Het AOF heeft € 1000,- gedoneerd aan de landelijke actie van het Rode Kruis. Een grote hongersnood 

dreigde voor minstens 42 miljoen mensen in Afrika. Door het weerfenomeen El Niño was er al 

maanden extreme droogte in verschillende Afrikaanse landen. Dit heeft grote water- en 

voedseltekorten tot gevolg. Het Rode Kruis zette een landelijke actie op om een hongersnood 

voorkomen.  

 

Medina ziekenhuis in Mogadishu 

Het Medina ziekenhuis  is één van de 2 grootste en oudste ziekenhuizen in Mogadishu Somalia. Het 

Medina is een ziekenhuis waar een groot aantal patiënten dagelijks binnen stromen ten gevolge van 

ziekte, epidemie , aanslagen en armoede. Alle patiënten zijn welkom ongeacht hun afkomst en 

religieuze of politieke achtergrond. Het Internationale Rode Kruis ondersteunt het ziekenhuis onder 

andere met apparatuur en medicijnen. Ook  bedrijven ondersteunen 

het ziekenhuis met donaties maar gezien het grote aantal inwoners 

van Mogadishu (schatting 3 miljoen) is dit nog lang niet voldoende om 

alle mensen op een goede en adequate wijze te kunnen helpen. 

Mahad Farah had een aanvraag van € 1000,- gedaan. Van dit geld 

heeft hij medische apparatuur en medicijnen voor het ziekenhuis 

gekocht en zijn de transportkosten daarvan 

betaald. 

 Mahad is zelf ook naar het Medina 

ziekenhuis geweest en heeft daar zelf de 

apparatuur en medicijnen overhandigd aan 

de contactpersoon. Dr. Osmanabdoulle 

Beentaay. 

Er zijn 2 studentes aangesteld voor een 

stageplek in het ziekenhuis. 

Dr Osmandoulle Beentaay was erg blij met de geleverde apparatuur en 

medicijnen en zal er zorg voor dragen dat de aangestelde studentes goed 

worden begeleid bij hun stage. Hun grote wens is om volgende keer 

voldoende apparatuur te krijgen om een hele operatiekamer in te kunnen 

richten. Dat zal het volgende project van Mahad worden en daarnaast wil 

hij graag oude smartphones , laptops en tablets verzamelen voor de 

studenten gezondheidszorg zodat zij hun werk beter kunnen doen. 

 

Insulin For Life 

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. 

Insulin For Life Nederland zamelt deze materialen in Nederland in en verstuurt maandelijks pakketten 

naar projecten in ontwikkelingslanden, zoals Armenië, Bulgarije, Syrië, Uganda, Sierra Leone, Sudan, 

Tanzania en Congo. Om de continuïteit van de levering de komende jaren te garanderen, heeft het 

Antonius Ontwikkelingsfonds toegezegd om gedurende 3 jaar een bedrag van €350 te doneren. 

Hiermee zijn diabetes patiënten in deze landen de komende jaren verzekerd van de toezending van 

insuline en noodzakelijke materialen, waarmee zijn hun ziekte beter onder controle kunnen houden. 
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4 Financiële verslaglegging 

 

Inkomsten 2016 

 

Bedrag (euro) 

Bijdragen medewerkers € 2614,43 

TV gelden € 311,22 

Donatie maatschap anesthesie € 45,38 

  

Totaal inkomsten € 3481,13 

  

Uitgaven 2016  

Ondersteunde projecten € 13.350,- 

  

Totaal uitgaven € 13.350,-  

 

 

 

Samenvatting ondersteunde projecten 2016 

 

Project Doel Tussenpersoon Bedrag 

(euro) 

Kliniek Sheikh Tihami 

Ibrahim Nyass, 

Kukungjan Gambia 

 

Financiële bijdrage inkoop medicijnen 

voor de kliniek 

Ria Boerman € 1000,- 

 

Ziekenhuis Beira 

Mozambique 

Lampen OK + afgeschreven 

materialen 

Jelly Jongbloed € 10.000,- 

Landelijke actie Rode 

Kruis 

Donatie aan Rode Kruis in strijd tegen 

honger in Afrika ten gevolge van de 

droogte 

 € 1000,- 

Medina ziekenhuis in 

Mogadishu 

 

Medicijnen en apparatuur voor het 

ziekenhuis 

Mahad Farah € 1000,- 

 

Insulin for Life Insuline en noodzakelijke materialen 

in diverse landen 

Nynke Landman € 350,- 

 

Totaal 

  

€ 13.350,- 

 

 

 


