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Jaarverslag stichting Hamlin Fistula Nederland 2016 
 
 
 
Inleiding  
Het doel van dit jaarverslag is aan te geven hoe de stichting Hamlin Fistula Nederland (HFN) in 2016 
heeft geacteerd, met welke activiteiten en wat ervan is gerealiseerd.  
 
Historisch perspectief  
Hamlin Fistula Nederland (tot 2011 Vrienden van het Fistula Hospital in Addis Abeba) is in 1997 
opgericht. Doel is het materieel en financieel ondersteunen van het Fistula Hospital.  
 
Na een bestuurswisseling in 2004 is de doelstelling aangescherpt en waarbij aan de oorspronkelijke 
doelstelling van fondsenwerving werd toegevoegd ‘het vergroten van de bekendheid van de fistula 
problematiek in het algemeen’.  
 
Doel van HFN 
Het doel van HFN is het materieel en financieel ondersteunen van het Hamlin Fistula Hospital (en de 
vijf regionale ziekenhuizen) in Ethiopië en het vergroten van de bekendheid van de 
fistelproblematiek in het algemeen.  
 
Stichting Hamlin Fistula Nederland1 (verder: HFN) is in 1997 opgericht. De stichting is een ANBI en 
heeft het goede doelen keurmerk. De gedragscode voor het bestuur, de statuten, de jaarstukken en 
de beleidsplannen zijn te vinden op de website: www.fistulahospital.nl of zijn op te vragen bij één 
van de bestuursleden.  
 
Doelgroepen fondsenwerving  
De stichting Hamlin Fistula Nederland (verder: HFN) heeft de volgende hoofddoelgroepen 
vastgesteld:  

- Particulieren  
- Bedrijven  
- Overheden en subsidiegevers  

HFN richt zich bij de fondsenwerving op bedrijven met een voorbeeldfunctie op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Jaarlijks worden honderden subsidies verstrekt aan 
goede doelen stichtingen.  
HFN richt zich hierbij op het verkrijgen van een bescheiden percentage aan inkomen uit de pool van 
goede doeleninstellingen, -instanties en subsidies.  
 

 
1 Tot 2011 Vrienden van het Fistula Hospital in Addis Ababa 
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Hamlin Fistula Ethiopië 
Het management van Hamlin Fistula Ethiopië (verder: HFE)  bestaat sinds 2016, zoals de Ethiopische 
regering verordende, uit Ethiopische deskundigen. De verder schrijdende professionalisering in de 
ziekenhuizen en in de internationale organisatie heeft zich in 2016 verder doorgezet. 
 
Hamlin Fistula International 
HFN maakt deel uit van de samenwerking in Hamlin Fistula International (verder: HFI), waarin de acht 
internationale partners en HFE participeren. De tot stand koming van de intentieovereenkomst tot 
internationale samenwerking, het Memorandum of Understanding (MoU) geheten, is eind 2015 
ingevoerd en de eerste stappen van de invoering ervan zijn gezet o.m. door de andere opzet van de 
organisatie. 
 
Ook in 2016 heeft de internationale meeting, de zogeheten PIM, in Addis Abeba plaatsgevonden. 
Daar hebben alle internationale partijen met elkaar gesproken over de toekomst en de verdere 
uitbouw van de organisatie. De HFN-bestuursvoorzitter was hierbij aanwezig. Tijdens de meeting met 
de internationale partners heeft zij Nederland vertegenwoordigd en de contacten verdiept en 
geborgd. Zij heeft ook enkele bezoeken gebracht aan het Hamlin- ziekenhuis, het Hamlin College 
voor verloskundigen en Desta Mender. Ze heeft kennis gemaakt met Ethiopische patiënten  en vooral 
ook gekeken hoe omgegaan wordt met de projectgelden en de resultaten ervan.  
 
HFN-Nederland 
In 2016 bestond het bestuur uit de volgende leden: 

• Monique Rosbergen, Hugo de Grootlaan 35, 3771 HK Barneveld 
tel: 06 37 43 49 75, e-mail mrosbergen8@gmail.com 

• Karien de Bont,  Lange Zuiderweg 3, 3781 PJ Voorthuizen 
tel: 06 50 59 68 64, e-mail: kariendebont@telfort.nl 

• Luciënne van Lievenoogen, Geiserwater 35, 3991 HK Houten  
tel: 06 48 15 13 75, e-mail: secretariaat@fistulahospital.nl 
 

De bestuursleden zijn allen vrijwilligers. Zij verrichten hun activiteiten op onbetaalde basis. Gestreefd 
wordt naar een jaarlijks bezoek - op eigen kosten - van een bestuurslid aan het ziekenhuis in Addis 
Ababa voor een Partner International Meeting (verder: PIM). Het laatste bezoek is in juni 2016 
geweest, door de bestuursvoorzitter.  
 
De bestuursleden van stichting HFN zijn enorm gemotiveerd om zich belangeloos in te zetten voor 
Hamlin Fistula Ethiopia, omdat ze geraakt zijn door het lot van vrouwen met een fistel die vanwege 
incontinentie alleen nog als outcast in Ethiopië kunnen leven. Een operatie geeft deze vrouwen weer 
toekomst. 
 
Het bestuur heeft afgelopen jaar diverse activiteiten ontplooid om het aantal bestuursleden uit te 
breiden. Ervaring, deskundigheid, bestuurlijke ervaring en affiniteit met het onderwerp zijn hierbij de 
leidraad. Ondanks de activiteiten op dit terrein heeft dit niet geresulteerd in een aanvulling. 
 
Het bestuur van de stichting heeft in 2016 vijf maal vergaderd. Aan de orde kwam een veelheid aan 
onderwerpen maar vooral de samenwerking tussen de internationale partners, het sponsorplan en 
de uitvoering ervan, en het te organiseren Blote Voetenfestival. 
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Motivatie 
Motivatie van het HFN-bestuur om zich in te zetten voor onderhavig doel is: 
“Iedere twee minuten sterft er een vrouw als gevolg van zwangerschap en bevalling. Dat  
zou niet gebeuren, als deze vrouwen toegang hadden gekregen tot goede verloskundige zorg”.  
 
Het HFN-bestuur is er van overtuigd dat moeder- en babysterfte enorm zou afnemen en fistels niet 
of nauwelijks meer voor zouden komen als er wereldwijd meer aandacht (en geld) zou zijn voor veilig 
bevallen en anticonceptie. 
 
Laatste wens en Expositie  
De laatste wens van de bekende Leusdense kunstschilder Antoine van den Wildenberg was: 
“Verkoop al mijn schilderijen en stuur de opbrengst naar het ziekenhuis in Ethiopië!” 
 
Antoine’s laatste wens, uitgesproken op 8 oktober 2014 is door zijn familie uitgevoerd. En op 
dezelfde datum in 2016 werd de expositie onder meer door onze voorzitter geopend.  
 
Antoine en zijn familie waren al jaren trouwe donateurs van Stichting Hamlin Fistula Nederland. 
Antoine’s echtgenote, Wies heeft het ziekenhuis in Addis Abeba bezocht. Dr. Catherine Hamlin 
bracht zelfs in 2009 een bezoek aan Leusden alwaar zij haar 50-jarig jubileum als arts in Addis Ababa 
heeft gevierd. De stichting HFN is de familie Van Den Wildenberg zeer dankbaar voor het initiatief én 
voor de totale opbrengst van de expositie van de schilderijen. De opbrengst wordt gebruikt voor een 
operatielamp (op basis van een accu) voor het Hamlin-ziekenhuis in Addis Abeba.   
 
De HFN-stichting is de familie van Den Wildenberg erg dankbaar voor de organisatie van deze grote 
actie en de opbrengst ervan voor het ziekenhuis in Ethiopië. 
 
Donateurs 
Het aantal donateurs is niet zo groot maar wel trouw aan onze stichting. Dankzij hen is het mogelijk 
om ieder jaar opnieuw een flinke donatie aan het ziekenhuis te doen.  
 
Sponsoring en Fondsenwerving  
In 2016 is hard gewerkt aan een gestructureerde aanpak van de sponsoring en fondsenwerving. Dit 
gebeurde aan de hand van een concreet projectplan, dat beschreef dat er grote behoefte was aan 
ondersteuningspakketten voor verloskundigen én voor de aanschaf van een ambulance. 
 
Het bestuur heeft in 2016 in eerste instantie de kerkelijke organisaties in diverse provincies benaderd 
met een verzoek om dit specifieke project te sponsoren. Het heeft het bestuur veel inspanning en 
energie gekost maar het resultaat was niet navenant. Tot onze verbazing en ook tot onze spijt kwam 
er geen enkele reactie op.   
 
Een tweede actie was richting bedrijven en organisaties die gespecialiseerd waren in medische 
hulpmiddelen als incontinentiematerialen en dergelijke. Ook op deze actie kwam geen respons.  
 
De derde actie was richting een andere groep sponsoren te weten richting maatschappelijke- en 
goede doelen organisaties/instellingen. Het HFN-bestuur was zeer verheugd dat de vele 
inspanningen uiteindelijk beloond werden met tegemoetkomingen voor dit specifieke project. Het 
bestuur is de diverse organisaties daarvoor zeer erkentelijk en zal hen zoveel mogelijk op de hoogte 
houden van de voorgang van het project.  
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Public Relations  
In 2016 is weer hard gewerkt om zoveel mogelijk bekendheid en PR te genereren voor Hamlin Fistula 
in het algemeen en specifiek voor de (noodzakelijke operaties van) Ethiopische patiënten. 
 
Er is veel energie gestoken in het meer gestructureerd opzetten van public relations in de volle 
breedte. De inzet om geïnteresseerden op digitale wijze met regelmaat en gestructureerd te 
informeren over het wel en wel van de Ethiopische patiënten, over de ziekenhuizen in Ethiopië en 
over onze stichting is geconcretiseerd. Ook de website is steeds actueel gehouden. 
 
Tevens zijn diverse presentaties gegeven aan o.m. Rotaryclubs en kerkelijke organisaties. Onze 
trouwe ambassadeur, Barbara Kwast, heeft vele inspanningen op dit gebied verricht. 

 
In 2016 is mede in het kader van de Blote Voeten Festival veel voorlichting en bekendheid gegeven 
aan de fistelproblematiek van vrouwen in Ethiopië. Dit gebeurde door de organisatie van 
verschillende activiteiten, door publicatie  van artikelen in de Barneveldse dag- en weekbladen, door 
de verspreiding van affiches, folders, flyers en brochures. Er is ook meer gebruik gemaakt van social 
media in vergelijking met voorgaande jaren. Via twitter en facebook is veel aandacht besteed aan de 
problematiek van de Ethiopische vrouwen en aan het Blote Voeten Festival.  
 
De nieuwsbrieven zijn in 2016 driemaal uitgekomen en aan de donateurs verstuurd. Nieuw beleid is 
dat de nieuwsbrieven vanaf dit jaar digitaal uitkomen en onder een groep van enkele honderden 
belangstellenden verspreid worden. Alleen de donateurs die behoefte hebben aan een papieren 
versie blijven deze ontvangen. Ook zijn de nieuwsbrieven via de website in te zien. 
  
Verkoop Ethiopische artikelen  
Het bestuur van HFN participeert in de werkgroep ontwikkelingssamenwerking in Barneveld. De 
werkgroep ontwikkelingssamenwerking houdt met steun van de kant van de gemeente Barneveld de 
winkel ‘De Ark’ in het centrum van de gemeente Barneveld in stand. De daarin gevestigde 11 goede-
doelen-organisaties zetten zich met vele vrijwilligers in voor projecten in diverse 
ontwikkelingslanden. De organisaties geven voorlichting én verkopen vele verschillende artikelen 
voor het goede doel. De organisaties zijn onder meer Terre des Hommes, Hivos, stichting “Gered 
Gereedschap”, Uit uw hand, Dorcas, Woord en Daad en Stichting Nkoilale. 
Het HFN-bestuur heeft sinds 2014 hier een verkooppunt van Ethiopische artikelen met als doel 
enerzijds om de naam van Hamlin Fistula Nederland te verbreden en anderzijds om Ethiopische 
materialen te verkopen.  Het verkooppunt is 5 dagen per week open ofwel 29 uren. Het HFN-bestuur 
neemt hiervan samen met een team van vrijwilligers, bestaande uit Corrie Troost, Marianne Bouw, 
Joke Bakker en Catharina Willemse meerdere dagdelen per maand voor haar rekening. Ondanks dat 
de winkel veel energie en tijd vraagt van het bestuur is deze activiteit ook in 2016 uitgevoerd.  
De winkel heeft tweemaal een nieuwe aanvoer van producten vanuit Ethiopië gehad. 
 
 
Project 2015/2016 en Wilde Ganzen 
De uitvoering van de in 2015 door Wilde Ganzen gehonoreerde projectaanvraag stond in 2016 
centraal. De stichting Hamlin Fistula Nederland opteerde  - samen met vermeerdering van Wilde 
Ganzen - geldelijk bijdragen aan de volgende doelstellingen: 
- Het ondersteunen van 12 verloskundigen in 6 klinieken in ‘rurale’ gebieden in Ethiopië door de 

bekostiging van een ondersteunings-/starterspakketten bestaande uit praktische hulpmiddelen. 
Daarnaast worden zij begeleid/ondersteund door deskundigen, die hen met raad en daad 
bijstaan in de veelal moeilijke omstandigheden in de praktijk. 
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- De aankoop van een ambulance die zal worden ingezet voor het vervoer van de Ethiopische 
patiënten. Een dergelijk vervoersmiddels werd node gemist. 

 
De activiteiten die HFN hiervoor heeft verricht zijn vele: de Blote Voetenactiviteiten, de verkoop van 
Ethiopische producten, de organisatie van allerlei sponsoractiviteiten. Dit alles met veel inspanning 
en energie maar wel met veel resultaat. 
 
Activiteit in 2016: Blote Voeten Festival 
In 2016 vond een nieuw initiatief rond het thema “Blote Voeten” plaats. Op zaterdag 12 november 
2016 was HFN de initiatiefnemer van het eerste Blote Voeten Festival.  
 
Tijdens het festival stonden de gevolgen van een tekort aan verloskundige zorg voor zwangere 
vrouwen in Ethiopië en de bijdrage die Hamlin Fistula Ethiopië levert aan veilig bevallen in dit 
Afrikaanse land centraal. De opbrengst van dit festival was volledig voor Hamlin Fistula Ethiopië. 
 
De projectgroep bestond deze keer uit het HFN-bestuur aangevuld met Ellen Alders, Jeanette de 
Vries en Arjen Korevaar. De in de Blote Voeten Tochten gebruikte middelen als de loterij, de 
sponsoropzet en de collectes werden ook bij deze actie weer ingezet.  
 
Tijdens het festival werden onder begeleiding van professionals diverse workshops georganiseerd 
waarbij acts werden ingestudeerd, een kunstwerk werd gemaakt rond het thema “blote voeten” en 
workshops op het gebied van theater, dans, zang, poëzie, schilderen en fotograferen werden 
gegeven. Alle workshopdocenten hebben belangeloos meegedaan aan deze dag. 
 
Ook deze actie heeft Wilde Ganzen heeft ondersteund door voor iedere, tijdens het festival 
ingezamelde, euro de helft bij te leggen. 
 
 

 
 
 
 


