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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: 

• Jan Bakker, penningmeester 

• Elli van Eijk, voorzitter 

• Derk Hardeman  

• Margriet Lingsma 

• Adrie Piersma, secretaris 

 

Samenstelling werkgroep 

 

De werkgroep bestaat uit: 

• Cor Gersen 

• Derk Hardeman (voorzitter) 

• Jelly Jongbloed 

• Riekje Keijzer  

• Nel Kranenburg 

• Dineke van der Meulen (penningmeester) 

• Ot Reichenfeld 

 

3  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.  
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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. 

 

4  Zorgflits special: Antonius Ontwikkelingsfonds 

 

In december verscheen een Zorgflits special over het AOF. Deze special is op het medewerkersdeel van de website te 

lezen: https://medewerkers.mijnantonius.nl/laatste-nieuws/zorgflits-2019/zorgflits-special-antonius-

ontwikkelingsfonds.htm 

 

5  Folder AOF 
 

In december verscheen de informatiefolder over het AOF. De folder is te vinden op de website van de Antonius 

Zorggroep: www.mijnantonius.nl/aof 

 

6  Activiteiten 
 

6.1 Vergaderingen 
 

In 2019 heeft het bestuur 3 maal vergaderd. 

De werkgroep is 8 maal bijeen gekomen. 

 

6.2 Ondersteuning projecten 

 

Medisch Benefiet Suridocs 
 

In februari 2019 heeft het AOF een bijdrage van € 250,- geleverd aan de stichting Medisch Benefiet. De Stichting 

Medisch Benefiet Friesland is in 2012 opgericht door een groep van zes coassistenten. Het doel van de stichting is het 

organiseren van inzamelingsacties en een jaarlijks benefietdiner, om daarmee zoveel mogelijk geld op te halen voor 

een lokaal goed doel. In 2019 is geld ingezameld voor de Stichting Suridocs. De Stichting Suridocs is opgericht door vier 

artsen van Surinaamse afkomst, allen werkzaam in ziekenhuis Nij Smellinghe. Stichting Suridocs zet zich in om de 

spoedeisende ambulancezorg in Suriname te verbeteren. In de huidige situatie overlijdt bijna 60% van de patiënten ter 

plaatse die in een acute situatie terecht komen. Om dit aantal terug te brengen was het doel van de stichting in 2019 

een extra ambulance te faciliteren en deze ambulance te voorzien van geschoolde hulpverleners, waardoor eerste 

hulp ter plekke verleend kan worden. Uiteindelijk is door de Stichting Medisch Benefiet € 29.000,- ingezameld voor 

Suridocs. 

 

Herstel van de beschadigde operatiekamers in het Ziekenhuis van Beira na de cycloon Idai 

 

Begin maart 2019 passeerde de cycloon Idai de kust van Mozambique 

en richtte daar enorme schade aan. 

Dat gold zeker voor de aan de kust gelegen stad Beira. 

Grote overstromingen en veel beschadigde gebouwen 

waren het gevolg:  

 

”The city still has no electricity and Beira's main hospital is running out 

of diesel fuel for its generator. Roofs were ripped off and 60% of the 

hospital's buildings were totally or partially destroyed. The main 

operating theatre and blood bank were destroyed by the cyclone, and 

some wards were flooded, reports AFP. 

Chirurg Mario Antunes 

voor het hoofdgebouw 

van het ziekenhuis in Beira 
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Wet beds stand empty in water-logged wards, workers navigate 

the corridors in gumboots and a nauseating smell exudes from all 

sides. Only the most urgent surgery is being carried out because 

the risk of infections is high”. 

 

Sinds een aantal jaren ondersteunt het AOF op kleine schaal de 

afdeling Chirurgie van het Centraal ziekenhuis in Beira. 

Op verzoek van de lokale chirurg Mario Antunes heeft het AOF 

april 2019 geholpen bij de vervanging van vernielde en 

beschadigde apparatuur en een donatie gedaan van  € 2000,-  

Daarmee kon het AOF bijdragen aan de aanschaf van een unit voor 

het gereed maken van bloedglucose, een koelkast en vijf airco’s 

voor de operatiekamers en de afdeling intensive care. 

  

Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) Moshi, Tanzania 

 
In mei 2019 heeft het AOF een bedrag van € 1000,- toegezegd aan de stichting Multimodus Foundation van het MCL 

om de hulp aan het KCMC in Tanzania te kunnen continueren. Eind 2018 is door de stichting een draadloos netwerk in 

het KCMC geïnstalleerd. In het najaar van 2019 zijn een aantal medewerkers teruggegaan om het systeem te borgen 

een testomgeving op te zetten en een firewall te installeren. Onderstaande tekst komt uit de terugkoppeling die wij 

ontvingen: 

 

“Wij zijn begin november met 6 personen terug geweest naar Moshi Tanzania. Waar onze verwachtingen bij het begin 

van dit project een beetje schommelden tussen hoop en vrees waar het gaat om het vasthouden van de lijn naar boven 

als wij weer weggaan en ze het zelf een jaar moeten regelen, daar is onze stoutste verwachting in positieve zin 

overtroffen. Het management staat erachter en geeft de mensen alle steun die maar enigszins mogelijk is. Het in 2018 

aangelegde netwerk draaide niet alleen nog, maar was op diverse plaatsen ook al uitgebreid. Wij hebben dit jaar 

vooral meer kennis overgebracht door in kleine groepjes mensen te leren hoe ze bepaalde zaken kunnen beheren, 

beveiligen en implementeren.  

 

Al met al een mooi en geslaagd project waar het AOF een substantiële bijdrage aan heeft kunnen leveren. 

 

Waterput en waterpomp in Lilongwe, Malawi 

 

De Stichting SwiStoKaa had een financiële ondersteuning gevraagd voor het aanleggen van een waterput en een 

waterpomp  voor het rehabilitatiecentrum voor straatkinderen in Lilongwe, Malawi. Het AOF heeft hiervoor een 

donatie van € 500,- gedaan. 

 

Reviseren/vervangen apparatuur Sint Vincentius ziekenhuis Paramaribo 
 

Het Sint Vincentius ziekenhuis, met ongeveer 100 bedden, wordt voor urologie voorzien door urologen uit 

Nederland, die in hun vrije tijd pro deo in het ziekenhuis werken en bij toerbeurt aanwezig zijn. Urosur  

verzorgt deze missies en voorziet in de middelen om deze urologen te laten werken, zowel materieel als 

immaterieel.  

 

Het instrumentarium om endoscopisch stenen te verwijderen is nagenoeg of helemaal onbruikbaar 

geworden. De pneumatische apparatuur, de zgn Lithoclast, is zo verouderd en slecht dat ook deze niet meer 

verantwoord gebruikt kan worden en moet worden vervangen. Een aantal ureteroscopen moet gereviseerd 

worden.  

Het AOF heeft een donatie van in totaal € 4149,87 gedaan voor het reviseren van 1 ureteroscoop en het vervangen 

van de Lithoclast door een gereviseerd apparaat. 

 

 

 

                       

De nieuwe airco in de kleine  operatie-

kamer van het ziekenhuis in Beira 
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Werkreis naar Sint VIncentius ziekenhuis in Paramaribo 

 
In Suriname zijn urinewegstenen een veel voorkomende aandoening. 

Wegens de huidige economische omstandigheden zijn de ziekenhuizen 

ter plaatse slechts in heel beperkte mate of regelmatig niet in staat om 

up to date urologische behandeling te bieden bij gebrek aan middelen om 

deugdelijk endoscopisch materiaal aan te schaffen, een verborgen en 

groot probleem in de samenleving. 

In het kader van het AOF-project Werkvakantie met zakgeld zijn Evert 

Barten, uroloog, verbonden aan en bestuurslid van stichting Urosur, en 

Amanda Boomsma, operatieassistent, in oktober 2019 op werkreis naar 

Paramaribo geweest.  

 

Reisdoel was het Sint Vincentius ziekenhuis in Paramaribo, ten 

behoeve van het overhandigen, installeren en in gebruik 

nemen van urologisch instrumentarium, gedoneerd door het 

AOF en het Antonius ziekenhuis. Een ander doel was het 

instrueren en coachen van operatie- en sterilisatiepersoneel 

om te kunnen werken met het materiaal en het materiaal in 

goede staat te houden.  Het AOF heeft deze werkvakantie 

gesteund met € 1322,50. 

  

 

 

 

 

Missiepost in de provincie Rivercess in Liberia, project Maternity House 
 

Het doel is het uitbreiden van de verloskundige zorg met een opvanghuis voor moeder en kind direct na de bevalling. 

Momenteel bestaat de missiepost uit een kliniek, een school en een kerk. De post wordt geleid door een Liberiaans 

team bestaande uit een algemeen directeur, hoofd van de school, hoofd van de kerk en hoofd van de kliniek. Zij 

dragen verantwoordelijkheid af aan de United Liberian Inland Church en worden ondersteund door een stichting waar 

Jacob Kiefte e.a. deel van uitmaken. 

De Overheid wil dat alle zwangere vrouwen in een kliniek bevallen en daarna enige tijd worden opgevangen om 

begeleiding en instructie te krijgen voor een goed verloop van de zorg voor moeder en kind. Dit is met name in het 

binnenland belangrijk, omdat veel vrouwen nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden thuis bevallen met vaak 

sterfte van moeder en kind tot gevolg. 

Er wordt een huis gebouwd naast de bestaande kliniek met een oppervlakte van 100 m
2 

bestaande uit vier kamers, 

twee badkamers met toilet en een buitenkeuken. 

De financiële kosten zijn geraamd op € 16.650,-, die het AOF doneert en waarvan in 2019 € 5.000,- is overgemaakt. 

Momenteel is de fundering gelegd en staan de muren al en wordt begonnen met de dakconstructie. Het project moet 

klaar zijn voor mei 2020, omdat dan het regenseizoen begint. 
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7  Financiële verslaglegging 
 

Inkomsten 2019 

 

Bedrag (euro) 

Bijdragen medewerkers € 2051,86  

Giften (Gastheren/-vrouwen, afscheid dhr. 

Woolthuis) 

€ 228,95 

 

Totaal inkomsten € 2280,81 

  

Uitgaven 2019  

Ondersteunde projecten € 14222,37 

Totaal uitgaven € 14222,37 

 

 

8  Samenvatting ondersteunde projecten 2019 
 

Project Doel Tussenpersoon Bedrag 

(euro) 

Project Suridocs (via 

Stichting Medisch 

Benefiet Friesland) 

 

Verbeteren spoedeisende 

ambulancezorg in Suriname door 

extra ambulance te faciliteren en 

deze ambulance te voorzien van 

geschoolde hulpverleners 

 

 € 250,- 

Ziekenhuis Beira (via 

Wetterskip Fryslan) 

Herstel van de beschadigde 

operatiekamers in het Ziekenhuis van 

Beira na de cycloon Idai 

 

Jelly Jongbloed € 2000,- 

KCMC in Tanzania (via 

Stichting Multimodus 

Foundation van het 

MCL) 

Borgen van draadloos netwerk, 

opzetten van een testomgeving en 

installeren van een firewall in het 

KCMC in Tanzania. 

 

Jan Dros (van MCL) € 1000,- 

Aanleggen waterput en 

waterpomp in Lilongwe, 

Malawi (via SwiStoKaa) 

Bijdrage voor het aanleggen van een 

waterput en een waterpomp  voor 

het rehabilitatiecentrum voor 

straatkinderen in Lilongwe, Malawi 

 

Riekje Keijzer € 500,- 

Sint Vincentius 

ziekenhuis Paramaribo 

Reviseren en vervangen divers 

instrumentarium 

 

Evert Barten € 4149,87 

Werkvakantie Suriname Leveren urologisch instrumentarium + 

kennisoverdracht in gebruik daarvan 

 

Evert Barten en 

Amanda Boomsma 

€ 1322,50 

Project Maternity House Uitbreiden van de verloskundige zorg 

met een opvanghuis voor moeder en 

kind direct na de bevalling. 

 

Jacob Kiefte € 5000,- 

 

 


