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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.   

  

Omvorming naar een stichting   
  

In 2009 is de stichting Antonius Ontwikkelingsfonds opgericht. De stichting kende 

een bestuur en een werkgroep. Het bestuur bepaalde het beleid en was 

eindverantwoordelijk. De werkgroep hield zich bezig met uitvoerende zaken.  

In het jaar 2021 zijn het bestuur en de werkgroep meer samen gaan werken en is besloten 

als bestuur verder te gaan en de werkgroep op te heffen. De statuten zijn beoordeeld en 

ook het huishoudelijk reglement zal worden aangepast. De werkgroepleden hebben 

ingestemd om bestuursleden te worden. Vanuit het zittende bestuur waren de voorzitter 

en secretaris aftredend en niet herkiesbaar. Een tijdelijke voorzitter en secretaris zijn 

aangesteld om later bij meerderheid van stemmen gekozen te worden. 

 

Samenstelling bestuur  
  

Het bestuur bestaat uit:  

• Jan Bakker, 2de penningmeester  

• Dineke van der Meulen, 1ste penningmeester 

• Nel Kranenburg, voorzitter 

• Riekje Keijzer, secretaris 

• Margriet Lingsma  

• Derk Hardeman 

• Cor Gersen 

• Ot Reichenfeld 
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Intentieverklaring  
  

De Antonius Zorggroep, de VMS (Vereniging Medische Staf) en het AOF zijn op 1 

december 2019 een samenwerking voor 5 jaar aangegaan met als doel om de 

gezondheidszorg in ontwikkelingslanden structureel te verbeteren, door concrete 

gezondheidszorgprojecten te gaan ondersteunen.   

Hiervoor worden in gezamenlijk overleg gezondheidszorgprojecten geselecteerd, 

die gedurende langere tijd zullen worden ondersteund.   

Uitgangspunt is een structurele verbetering van de gezondheidszorg in 

ontwikkelingslanden, waarbij de focus met name op kennisoverdracht is gericht. 

Het AOF is bereid gedurende 5 jaar financiële ondersteuning beschikbaar te stellen, 

waardoor de zelfredzaamheid kan worden bevorderd.   

De VMS is bereid om haar leden op te roepen een actieve bijdrage te leveren aan de 

uitvoering van gezondheidszorgprojecten in ontwikkelingslanden, waarbij 

kennisoverdracht prioriteit heeft.  

  

Folder AOF  
  

Om meer bekendheid te geven aan het AOF, heeft het AOF heeft een eigen folder. 

De folder kan uitgedeeld worden tijdens activiteiten waar het AOF bij aanwezig is en 

zit ook in het welkomstpakket voor nieuwe medewerkers. De folder is ook te vinden 

op de website van de Antonius Zorggroep: www.mijnantonius.nl/aof  

 

 

Ondersteuning projecten 
 

Stichting Ben-Nyoh Liberia Project Maternity House 
 

  Het AOF heeft de laatste jaren op de missiepost Rivercess Mission in Liberia het 

  project Maternity House ondersteund. De post bestaat uit een kliniek, een 

school en een kerk. Het doel van dit project was het bouwen van een opvanghuis 

voor moeder en kind direct na de bevalling. 

  Er is een huis gebouwd naast de bestaande kliniek met een oppervlakte van 

  100 m² bestaande uit vier kamers, twee badkamers met toilet en een buitenkeuken. 

  Het AOF heeft het project, waarvan de kosten waren geraamd op € 16.650,-, 

  gefaseerd ondersteund. In 2019 en in 2020 zijn er donaties gedaan en in 2021 is de 

  laatste donatie, een bedrag van € 2100,-, gedaan. 
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Stichting Swistokaa 
 

Stichting Swistokaa is al ruim 15 jaar actief in Malawi, Afrika. In de afgelopen jaren 

hebben we met name geïnvesteerd in het Rehabilitatiecentrum voor 

straatkinderen. Met de steun van het AOF hebben we onze wens, om  

wc-gebouwtjes te bouwen bij het Rehabilitatiecentrum, kunnen bewerkstelligen. 

Er zijn 2 gebouwtjes gekomen, 1 voor jongens en 1 voor meisjes, elk met 2 wc’s. Het 

AOF heeft het project ondersteund met € 4000,-. 

 

 
 

 

Garabla Gezondheidscentrum 
 

De werkgroep Duduble family care wil een gezondheidscentrum bouwen in Somalië, in het 

dorp Garabla, waar op dit moment geen medische zorg is. 

   In dit gezondheidscentrum gaat de meest noodzakelijke medische zorg geleverd worden. In 

   het gezondheidscentrum komen een huisarts, een kleine apotheek, een klein laboratorium 

   en kraamzorg. Het wordt een soort eerste hulp voor het dorp. De bedoeling is dat dit 

   gezondheidscentrum in 1 jaar gebouwd gaat worden. De geschatte kosten voor het 

   bouwen en inrichten zijn € 43.700. 

   Er wordt in diverse landen geld ingezameld. Het AOF heeft een donatie van € 2000 gedaan 

   voor dit project. 
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Financiële verslaglegging 
 

Inkomsten 2021 

 

Bedrag (euro) 

Bijdragen medewerkers € 1356,15 

Giften € 50,00 

 

Inkomsten overig: wisselgeld + giften  

gezondheidsmarkt 2020 

€ 204,22 

 

Totaal inkomsten € 1610,37 

  

Uitgaven 2021  

Ondersteunde projecten € 8100,00 

 

  

Totaal uitgaven € 8100,00 

 

 

Samenvatting ondersteunde projecten 2021  
 

Project Doel Tussenpersoon Bedrag 

(euro) 

Stichting Ben-Nyoh, 

Project Maternity House 

Uitbreiden van de verloskundige zorg 

met een opvanghuis voor moeder en 

kind direct na de bevalling. 

Jacob Kiefte € 2100,- 

Stichting Swistokaa 2 wc-gebouwtjes te bouwen bij het 

Rehabilitatiecentrum. 

Riekje Keijzer € 4000,- 

Werkgroep Duduble 

family care 

Bouwen van een gezondheidscentrum 

in het dorp Garabla 

Mahad Farah € 2000,- 

 


