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BELEIDSPLAN 2017 Hamlin Fistula Nederland  
 
 

Visie en Missie 
De visie is ‘het geven van hoop aan vrouwen met een of meerdere obstetrische fistels’.  
De missie ‘ een onvoorwaardelijke toewijding aan en medeleven met vrouwen die lijden aan een of 
meer obstetrische fistels’. Hierbij behoort ook de financiële ondersteuning van preventieve 
maatregelen alsook behandeling en re- integratie van vrouwen met deze fistels.  
 
Doelstellingen  
De stichting HFN heeft ten doel het financieel steunen van het Addis Abeba Fistula Hospital en al  
hetgeen met dit ziekenhuis rechtstreeks of zijdelings verband houdt. Dit alles in de ruimste zin.  
HFN heeft gekozen voor drie doelstellingen die grotendeels aansluiten bij de doelstellingen van het 
Hamlin Fistula Hospital in Addis Ababa.  
 

1. Een onafgebroken stroom van financiële bijdragen  
2. Het verhogen van het bewustzijn over de fistelproblematiek  
3. Het verder professionaliseren en uitbreiden van de HFN organisatie  

 
Ambitie 
De ambitie voor het verwerven van inkomsten in de volgende jaren is als volgt:  
2017   70.000 euro  
2018   70.000 euro  
2019   70.000 euro  
Er wordt naar gestreefd om de kosten van de stichting zover mogelijk onder de 10% te houden.  
 
Strategie 
HFN voert de volgende strategie bij het behalen van de doelstellingen:  
• Het verbreden van de huidige donateursbasis 
• Verhogen van loyaliteit en betrokkenheid van de donateurs  
• Het verhogen van de sponsoractiviteiten en daarmee van de opbrengsten  
• Het geven van voorlichting en presentaties over de fistelproblematiek  
• Het planmatig werken door het hanteren van een planning & control cyclus  
 (activiteitenplan, jaarverslag, jaarrekening + accountantsverklaring). 

 
 

Wat wil de donateur?  
Uit onderzoek door CBF1 is gebleken dat donateurs de meeste waarde hechten aan de volgende drie 
stellingen:  
•  Werkt aan de oplossing voor een probleem dat de mensen raakt (ziekte, hulp aan 
 kinderen, menselijk leed etc.)  
•      Laat duidelijk zien hoe het geld wordt besteed  
•      Geeft duidelijk aan wat bereikt wordt met hulp  

 
1 Stichting HFN heeft het CBF Keurmerk 
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HFN conformeert zich aan bovenstaande drie stellingen en dit zal dan ook insteek zijn van haar 
activiteiten in 2017.  
 
Bestuur 
In 2017 zal het bestuur van HFN zich inzetten om de organisatie goed op te zetten. Allereerst is een 
voltallig bestuur een vereiste. Daarnaast zal een eerste aanzet gegeven worden aan een andere 
bestuursopzet: naast het bestuur de inrichting van diverse commissies/werkgroepen met specifieke 
activiteiten onder haar hoede als  p.r., sponsoring. 
 
Algemeen HFN 
In 2017 zal hard gewerkt worden om de stichting Hamlin Fistula Nederland nog meer bestaansrecht 
en naamsbekendheid te  geven. De contacten met het bestuur van Hamlin Fistula International en -
Ethiopië zijn intensiever geworden. Dit komt omdat het Memorandum Of Understanding, 
langzamerhand meer body en inhoud begint te krijgen. Acties en activiteiten zullen dan ook beter op 
elkaar worden afgestemd hetgeen, naar verwachting,  uiteindelijk een groter rendement gaat 
opleveren. 
 
Projectinzet 2017 
In 2017 wordt een nieuw projectplan geschreven, in/na overleg met HFI en HFE. Uitgangspunt is dat 
HFN in eerste instantie bezien waar de belangrijkste behoefte van de Ethiopische patiënten ligt en 
welke zorg het meest noodzakelijk.  
Aan de hulp in curatieve zin zal ongetwijfeld de komende jaren nog behoefte bestaan aan operaties 
van Ethiopische fistelpatiënten. Maar daarnaast vindt HFN het ook belangrijk te bezien en in te 
spelen op de preventieve kant. Hoe kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat vrouwen patiënt 
worden? En, hoe kan HFN een steentje bijdragen om de fistelproblematiek te voorkomen.  Kortom, 
zoveel mogelijk een tweesporenbeleid. 
 
De ontwikkeling van het ziekenhuis naar ‘Centre of learning’ volgt het HFN op de voet. HFN vindt dit 
een goede ontwikkeling en zal hieraan, indien nodig graag meewerken. Hoe meer en hoe breder 
ingezet wordt om deze fistelproblematiek te bestrijden hoe beter het HFN-bestuur dit vindt.. 
 
Activiteiten in 2017  
 
Public Relations  
Uitgangspunt voor de public relations blijft: zoveel mogelijk bekendheid en PR genereren voor de 
fistelproblematiek in het algemeen, specifiek voor Hamlin Fistula Ethiopië en de (noodzakelijke 
operaties van) Ethiopische patiënten.  Hierbij behoort het vergroten van de naamsbekendheid van 
HFN door zonder meer zoveel mogelijk presentaties te geven, door een actieve deelname aan 
activiteiten en aan eenmalige acties, door vrouwenclubs/vrouwelijke serviceclubs te betrekken bij de 
thematiek. 
 
Sponsoractiviteiten 
De sponsoractiviteiten in 2017 worden uitgevoerd op basis van het hierboven genoemde nieuw te 
ontwikkelen projectplan 2017. Daarbij zal het HFN-bestuur allerlei maatschappelijke en goede 
doelenorganisaties benaderen om hun medewerking en/of financiële bijdrage te krijgen om dit 
projectplan uit te voeren  
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Blote voetentocht 2017 
Een groot deel van de inzet en energie van het HFN-bestuur zal in 2017 nodig en gericht zijn op de 
organisatie van de vierde Blote Voeten Tocht in Barneveld. Tezamen met de in te stellen 
projectgroep zal de deze Blote Voeten Tocht op zaterdag 23 september 2017 plaatsvinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


