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Jaarverslag 2018 
 

 

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 

• Elli van Eijk, voorzitter 

• Jan Bakker, penningmeester 

• Derk Hardeman  

• Ann Numan 

• Margriet Lingsma 

 

Samenstelling werkgroep 

 

De werkgroep bestaat uit: 

• Astrid Cramer (tot 1 juni 2018) 

• Itty Glastra van Loon (tot 1 februari 2018) 

• Derk Hardeman (voorzitter) 

• Jelly Jongbloed 

• Riekje Keijzer (vanaf 1 mei 2018) 

• Dineke van der Meulen (penningmeester) 

• Ot Reichenfeld 
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3  Activiteiten 
 

3.1 Vergaderingen 

 

In 2018 heeft het bestuur vier maal vergaderd. 

De werkgroep is acht maal bijeen gekomen. 

 

3.2 Nieuwe actie AOF 

 

In april 2018 is het AOF een nieuwe actie gestart: Op werkvakantie met zakgeld. 

Het AOF wil het initiatief van een werkvakantie graag aanmoedigen met een financiële ondersteuning. Die 

ondersteuning betreft zowel het vrijwilligersproject als een deel van de daarbij horende kosten voor het vliegticket en 

het verblijf in het buitenland. 

De actie is bedoeld voor medewerkers (en/of leden uit hun gezin) van de Antonius Zorggroep.   

Voor deze actie kunnen maximaal 5 projecten worden aangemeld. 

De actie loopt tot t/m september 2020. 

In 2018 zijn er 2 aanmeldingen voor de actie: Het project PazHolandesa van dhr. Barten (zie bij 3.4.) en het project 

Sierra Leone van Nynke Landman. 

 

3.3 Open dag  

Ter gelegenheid van het 115-jarig bestaan van het Antonius Ziekenhuis was er feest en was er op zaterdag 15 

september een open dag. Het AOF was ook aanwezig op de open dag. Er was een doorlopende foto-presentatie van 

de ondersteunde projecten van het AOF, informatiemateriaal over het AOF, lekkere hapjes, gemaakt door de vrouw 

van Mahad Farah, verschillende uitdeelmaterialen en enthousiaste standhouders.  
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3.4 Ondersteuning projecten 

 

Project Mafinga 

 
Het AOF heeft het project van Eise van Eijk, oud gynaecoloog in ons ziekenhuis, ondersteund. Hij heeft in november 

2018 samen met een Belgische verloskundige het Mafinga District Hospital in centraal Tanzania bezocht. 

Doel van het project was het geven van onderwijs over de diagnostiek en therapie bij infertiliteit, zowel bij de man als 

de vrouw. Het was een vervolg op de in eerdere jaren gelegde basis. Door de komst van een aantal nieuwe artsen is 

door het ziekenhuis om een vervolg verzocht. Het AOF heeft het project met € 1700,- ondersteund. 

Van de ter beschikking gestelde middelen door 

het AOF zijn meerdere laptops aangeschaft, 

daarnaast is bij de stichting Medic een 

portable Aloka echograaf gekocht, die met de 

nodige moeite door de douane is gekomen. 

Ook is contrastmiddel voor onderzoek naar de 

baarmoeder en eileiders (HSG) gekocht. In 

Mafinga zijn goede faciliteiten voor het maken 

van Röntgenfoto’s. Contrastmedia zijn duur, 

maar het project zou betrekkelijk zinloos zijn 

als eenmalig HSG’s gemaakt kunnen worden. 

Echter, binnenkort komen deze contrastmedia 

in Tanzania vanuit India en China redelijk 

goedkoop beschikbaar.  

 

Tijdens het drie weken durende bezoek aan het ziekenhuis zijn cursussen gegeven en samen met Tanzaniaanse 

collegae poliklinisch patiënten gezien, waarvoor een diagnostisch en zo mogelijk een therapeutisch plan gemaakt is. 

Hormonale behandeling is zeer beperkt evenals laboratoriumonderzoek. De juiste techniek voor het maken van een 

HSG is van groot belang, de beoordeling daarvan en het bepalen van de therapeutische consequenties is het 

belangrijkste doel. Daarbij is onder andere aandacht besteed aan het efficiënter omgaan met de beperkte middelen, 

dit vooral om overdiagnostiek en overbehandeling te vermijden. 

 

Het bezoek is succesvol afgerond en Eise van Eijk heeft voor de werkgroep een presentatie verzorgd over zijn 

werkzaamheden voor het project in Tanzania. 

 

 

Insulin for Life: inrichting leslokaal City Garden Clinic 

  

City Garden Clinic (CGC) is een middelgroot ziekenhuis in Makeni (ca 

150.000 inwoners), Sierra Leone, waar dr. Erdi Huizenga, een 

ervaren Nederlandse tropenarts, momenteel werkzaam is. Via 

contacten met dr. Erdi Huizenga is de afgelopen 8 jaar reeds veel, in 

het Antonius ziekenhuis en de regio Zuidwest Friesland ingezamelde, 

insuline naar Sierra Leone gegaan en via Dr. Erdi  Huizinga ook 

doorgeleverd aan andere ziekenhuizen. In Sierra Leone is diabetes 

een veel voorkomende ziekte, maar er is nog weinig kennis over 

diabetes, zowel bij de patiënten als bij de behandelaars, terwijl de 

nodige middelen veelal ontbreken of niet verkrijgbaar zijn. 

Insulin for Life wil behalve het doneren van insuline vooral ook 

kennis overdragen over diabetes. Hiervoor is begin volgend jaar een 

reis naar Sierra Leone gepland waarbij ook CGC wordt aangedaan. 
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City Garden Clinic werkt aan het verbeteren van de infrastructuur van 

het ziekenhuis en aan het verhogen van de kwaliteit van de geleverde 

zorg. Bij een recente uitbreiding van het ziekenhuis is ook voorzien in 

een apart leslokaal hetgeen tot op heden ontbrak. Tot dan toe werd 

de ontvangstruimte van de polikliniek gebruikt voor lesdoeleinden.  

Helaas was er geen geld meer beschikbaar voor de inrichting van het 

nieuwe leslokaal.  

Daarom de aanvraag van Nynke Landman voor de inrichting van het 

leslokaal. Het AOF heeft het project ondersteund met € 1100,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PazHolandesa  

 

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. Kinderen met 

deze aandoeningen hebben in Peru 

weinig kans op een normaal leven. 

Het project is ingediend door Evert 

Barten, die zelf jaarlijks naar Peru gaat 

om te opereren. 

De aanvraag betreft ondersteuning  voor de bedrijfsvoering van de kliniek. Eigen inzet van dhr. Barten: vrijwillige 

werkzaamheden als uroloog. Het AOF heeft dit project met € 2000,- ondersteund.  
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4 Financiële verslaglegging 
 

Inkomsten 2018 

 

Bedrag (euro) 

Bijdragen medewerkers € 2.087,25 

Giften (Gastheren/-vrouwen, collectegeld) € 553,76  

 

Totaal inkomsten € 2641,01 

  

Uitgaven 2018  

Ondersteunde projecten € 4800,00 

Overige uitgaven € 462,09  

 

Totaal uitgaven € 5262,09  

 

Samenvatting ondersteunde projecten 2018 

 

Project Doel Tussenpersoon Bedrag 

(euro) 

Mafinga 

 

Geven van onderwijs over de 

diagnostiek en therapie bij 

infertiliteit, zowel bij de man als de 

vrouw. 

Eise van Eijk € 1700,- 

Garden City Clinic in 

Sierra Leone 

Inrichting leslokaal City Garden Clinic Nynke Landman € 1100,- 

PazHolandesa Ondersteuning  voor de bedrijfs-

voering van het Tony Molleapaza 

Rojas (kinderziekenhuis) in 

Paucarpata, in Arequipa Peru 

Evert Barten € 2000,- 

 

 


